Dočtete se v tomto čísle:

Srdečně zveme na koncert předního českého i světově uznávaného
klavíristy Tomáše Víška, kterého již mnozí znáte také jako pedagoga
z letních kurzů Setkání s hudbou.
Tomáš Víšek bude hostem Základní umělecké školy ve čtvrtek
16. 11. 2017. Začátek koncertu v sále ZUŠ Soběslav bude v 18 h.
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Ve dnech 20. a 21. října jsme měli možnost zúčastnit se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Mandáty získalo devět stran: 1. ANO 2011,
2. ODS, 3. Česká pirátská strana, 4. SPD, 5. KSČM,
6. ČSSD, 7. KDU-ČSL, 8. TOP 09, 9. STAN. Volební účast dosáhla 60,84 %. Výsledky voleb v Soběslavi
naleznete na str. 4.
redakce
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Sport
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AKCE NA MĚSÍC LISTOPAD
Výstavy:
Cesty k dětskému úsměvu - výstava neziskové organizace I MY o.p.s., potrvá
do 17. 11., městská knihovna
Akce v Soběslavi:
2. 11. Astrál, KDMS, 17 h
3. 11. Po škole - hudební setkání s Lubošem Hrdličkou a Flow Track,
ZUŠ Soběslav, 19 h
4.-5. 11. O pohár ředitele DDM Tábor - žákovský turnaj ve stolním tenisu,
Sokolovna Spartak Soběslav 9 - 16 h
5. 11. Vodnická pohádka, KDMS, 10.30 h

KREATIV „ZIMA A VÁNOCE“
Ve dnech 24 - 25. 11. se vám představí více než 60 vystavovatelů (kreativní tvorba, workshopy). Nachystán je
prodej od autorských módních návrhářů, módní doplňky, přírodní kosmetika a mýdla a najdete na něm spousty dětských dílniček či malování na obličej. Nebude
chybět ani módní přehlídka pro děti i dámy. Připraven
je bar a domácí cukrárna či čajovna. Atmosféru dotvoří
možnost nákupu vánoční dekorace a floristiky.
redakce

8. 11. Národní parky USA - severozápad - cestopisná přednáška,
Rožmberský dům, 17 h
10. 11. Soběslavská růže - floristická soutěž žáků středních škol a učilišť, 		
KDMS, 8 - 15 h
10. 11. Parkán - koncert, KDMS, 21 h
15. 11. Předcházení - Prevence onemocnění prsu-MUDr. Horažďovský, 18 h
15. 11.	Moje vzpomínky pro Vás - představení projektu spolku Soběslávka a
neziskové organizace Post bellum, v němž místní pamětníci vzpomenou na klíčové události 20. století, hostem bude Michael Šmíd, šéfredaktor sbírky Paměť národa, Rožmberský dům, 17 h
20. 11. Kollárovci - koncert, KDMS, 18.30 h
21. 11. Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové, KDMS, 19 h
24. - 25.11. Kreativ - zima a Vánoce, KDMS, 9 - 18 h
26. 11. Deskohraní - přijďte si zahrát deskové hry i s dětmi, kinokavárna,
14 – 17 h
28. 11. Ani spolu, ani bez sebe, KDMS, 19 h
Dále v prosinci:
1. 12.

koncert Pavla Helana, kostel sv. Petra a Pavla v Soběslavi, 18 h

4. 12.

Rozsvěcování vánočního stromečku s Rádiem Blaník, náměstí
Republiky, 15 h

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 8. 11. a 22. 11.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
18. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 3. října 2017
Usnesení č. 18/278/2017
Rada města ukládá realizovat usnesení z 15.
zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které
se konalo 20. 9. 2017.

Usnesení č. 18/279/2017
a) Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o postupu prací na přípravě nutných úprav objektů
na ČOV Soběslav.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
T.O.D.O.K., spol. s r. o., Klenovice, na dodávku a montáž oken a dveří do provozní budovy
na ČOV Soběslav za cenu 187.875 Kč + DPH.
Usnesení č. 18/280/2017
Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského
o postupu prací na realizaci inženýrských sítí
na sídlišti Svákov – 2. etapa k 3. 10. 2017.
Usnesení č. 18/281/2017
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení organizovaného Stavební poradnou,
spol. s r. o., České Budějovice, na výběr dodavatele veřejné zakázky: „Stavební úpravy
domu čp. 1 na náměstí Republiky v Soběslavi“, které se uskutečnilo 2. 10. 2017 na MěÚ
Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala
firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu
14.184.999 Kč + DPH.
Usnesení č. 18/282/2017
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o aktuální
situaci rozvoje průmyslové zóny u dálnice D3
v Soběslavi.
Usnesení č. 18/283/2017
Rada města souhlasí s obsazováním uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou
v ulici Mrázkova čp. 745/III v Soběslavi žadateli dle návrhu předloženého sociálně zdravotní komisí rady města.

na rok 2017 ve výši 140.000 Kč, a to na opravy
kostela sv. Petra a Pavla v Soběslavi.
Usnesení č. 18/286/2017
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a Farním
sborem Českobratrské církve evangelické
v Soběslavi na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města na rok 2017 ve výši 48.000
Kč, a to na částečné financování vybudování
bezbariérového vstupu do evangelického kostela v Soběslavi.
Usnesení č. 18/287/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
přijetí daru – pozemků p. č. 3608/1 s pravděpodobnou výměrou části 37 m2, p. č. 3608/5
– 15 m2, p. č. 3606 – 277 m2, p. č. 3607
– 1 408 m2, p. č. 3601/11 – 1 049 m2, vše
v k. ú. Soběslav, od Impregnace Soběslav,
s. r. o., Soběslav.
Usnesení č. 18/288/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi městem
Soběslav a E. ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, na majetkoprávní vypořádání
„Trafostanice PTS Starý rybník“ na pozemku
p. č. 3065 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města.
Usnesení č. 18/289/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o budoucí smlouvě o věcném břemeni – pozemkové služebnosti mezi městem Soběslav
a Bohuslavou a Jiřím Hořejšovými, Soběslav,
v souvislosti s realizací akce „Plynovodní přípojka k objektu čp. 235, Žižkova, Soběslav II“,
na pozemku p. č. 3840 v k. ú. Soběslav, který
je ve vlastnictví města.
Usnesení č. 18/290/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, ze dne
8. 9. 2017, kterým dochází k posunutí termínu dokončení stavebních prací včetně předání
díla akce „Úpravy západní části prostoru za
náměstím Republiky v Soběslavi – 4. etapa“
z 31. 10. 2017 do 30. 11. 2017.

Usnesení č. 18/284/2017
Rada města bere na vědomí předběžné vyhodnocení hospodaření letního koupaliště
v Soběslavi v roce 2017 dle zprávy předložené jednatelem Správy města Soběslavi, s. r. o.,
p. Vladimírem Faladou.

Usnesení č. 18/291/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a firmou Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav,
ze dne 23. 8. 2017, kterým dochází k posunutí
termínu dokončení akce „Chlebov – oprava
místní komunikace na parc. č. 579/2, 10, 11“
z 30. 9. 2017 do 15. 11. 2017.

Usnesení č. 18/285/2017
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a Římskokatolickou farností Soběslav na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města

Usnesení č. 18/292/2017
Rada města souhlasí s odkoupením 16 ks vánočních světelných dekorů včetně příslušenství od firmy MK-mont illuminations, s. r. o.,
Klášterec nad Ohří, za cenu 74.088 Kč + DPH.

Usnesení č. 18/293/2017
Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, tř. Dr. Edvarda
Beneše 50/II, Soběslav, Mgr. Vlastimila Říhy
souhlasí s vyřazením chladničky Vestfrost
FKS 471, rok výroby 1996, z evidence majetku školy.
Usnesení č. 18/294/2017
Rada města souhlasí s uzavřením příkazní
smlouvy mezi městem Soběslav a Stavební poradnou, spol. s r. o., České Budějovice, na zajištění zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené
funkce krajiny“ za cenu 45.000 Kč + DPH.

USNESENÍ
19. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 17. října 2017
Usnesení č. 19/295/2017
Rada města souhlasí s uzavřením příkazní
smlouvy mezi městem Soběslav a Stavební poradnou, spol. s r. o., České Budějovice,
na zajištění zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Úpravy centrální části náměstí Republiky v Soběslavi – stavební úpravy – 5. etapa“
za cenu 49.500 Kč + DPH.
Usnesení č. 19/296/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem Soběslav a agenturou JV AGENCY, s. r. o., Benešov, na uspořádání kulturního
programu pro veřejnost při „Rozsvícení vánočního stromu v Soběslavi“ ve spolupráci
s Radiem Blaník, které se uskuteční 4. 12. 2017
od 15:00 hodin na náměstí Republiky
v Soběslavi, za cenu 35.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 19/297/2017
Rada města souhlasí s vyřazením neprodaných a neprodejných nálezů z majetku města
Soběslavi dle seznamu předloženého pracovnicí odboru kanceláře tajemníka MěÚ Soběslav
paní Šárkou Tröglerovou.
Usnesení č. 19/298/2017
Rada města souhlasí s posunem prosincového jednání Zastupitelstva města Soběslavi
z 13. 12. 2017 na úterý 19. 12. 2017 od 17:00
hod. v malém sále KDMS a dále s následujícími termíny jednání ZM v roce 2018: 21. 3.,
20. 6. a 19. 9. 2018, vždy od 18:00 hod. v malém sále KDMS.
Usnesení č. 19/299/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou ENKI,
o. p. s., Třeboň, na zpracování metodiky popisu prací v přípravě biotopů a stanovišť
a metodiky sběru jedinců, jejich transportu,
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deponace a vypouštění a vyhodnocení nebezpečí
genetického ovlivnění populací v nové lokalitě
a všech dalších souvisejících činností v souvislosti s připravovanou akcí „Rybník Nový
u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny“
za cenu 150.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 19/300/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1
k příkazní smlouvě ze dne 9. 3. 2017 uzavřené
mezi městem Soběslav a firmou Universal Solutions, s. r. o., Písek, kterým dochází k vypuštění organizace výběrového řízení a administrace
projektu „Rybník Nový u Soběslavi – posílení
přirozené funkce krajiny“ z uvedené smlouvy.
Usnesení č. 19/301/2017
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy mezi městem Soběslav a TJ Spartak
Soběslav – oddíl kopané na poskytnutí dotace
ze schváleného rozpočtu města na rok 2017
ve výši 250.000 Kč na úhradu části nákladů spojených s účastí družstva mužů v divizní soutěži.
Usnesení č. 19/302/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 3618/6
o výměře 3 170 m2 , p. č. 3618/8 o výměře 1 955
m2 , části p. č. 3845 o výměře cca 35 m2 a ½
podílu p. č. 3623/10 o výměře 54 m2, vše v k.
ú. Soběslav, společnosti BANES, spol. s r. o.,
Soběslav, za cenu dle znaleckého posudku.
Usnesení č. 19/303/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací
akce „Soběslav: kNN propoj TS Hasiči a Ohrada“ na pozemcích p. č. 3870/1, 1169/7, 1169/8,
4054/13, 1120/1 a 1121/1 v k. ú. Soběslav, které
jsou ve vlastnictví města.
Usnesení č. 19/304/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dohody o provedení archeologického průzkumu mezi městem Soběslav a Husitským muzeem v Táboře
na provedení záchranného archeologického výzkumu při akci „Rekonstrukce náměstí Republiky v Soběslavi – 4. etapa“ za cenu 5.000 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 19/305/2017
Rada města souhlasí s ukončením smlouvy
o nájmu ze dne 23. 8. 2017 uzavřené mezi městem Soběslav a Mgr. Evou Blatoňovou Košnerovou, Soběslav, na pronájem movitých věcí umístěných v bufetu zimního stadionu v Soběslavi
dohodou k 30. 9. 2017.
Usnesení č. 19/306/2017
Rada města bere na vědomí informaci starosty
města o projednání návrhu dopravního přestupního terminálu v Soběslavi s Dopravním inspektorátem Policie ČR, které se uskutečnilo 11. 10.
2017 na MěÚ v Soběslavi.

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
V pátek 20. a sobotu 21. 10. proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Výsledky voleb za město Soběslav jsou uvedeny v tabulce.
Voliči v seznamu

Odevzdané obálky

Volební účast

Platné hlasy

5 726

3 522

61,51%

3 509

Strana
číslo

název

Platné hlasy
celkem

v%

1

Občanská demokratická strana

399

11,37

2

Řád národa - Vlastenecká unie

7

0,19

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

4

Česká strana sociálně demokratická

6

Radostné Česko

3

0,08

311

8,86

5

0,14

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

140

3,98

8

Komunistická strana Čech a Moravy

345

9,83

9

Strana zelených

31

0,88

10

ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

37

1,05

12

Strana svobodných občanů

82

2,33

13

Blok proti islamizaci - Obrana domova

2

0,05

14

Občanská demokratická aliance

15

Česká pirátská strana

3

0,08

375

10,68

19

Referendum o Evropské unii

2

0,05

20

TOP 09

184

5,24

21

ANO 2011

1108

31,57

22

Dobrá volba 2016

3

0,08

23

SPR - Republikánská strana Čsl. M. Sládka

5

0,14

24

KDU-ČSL

118

3,36

25

Česká strana národně sociální

5

0,14

26

REALISTÉ

33

0,94

27

SPORTOVCI

5

0,14

28

Dělnická strana sociální spravedlnosti

7

0,19

29

Svoboda a přímá demokracie - T. Okamura (SPD)

287

8,17

30

Strana Práv Občanů

12

0,34

Zdroj: www.volby.cz

KOSTEL SV. MARKA ZÍSKÁ NOVÉHO MAJITELE
Zastupitelstvo města Soběslavi v září schválilo přijetí daru od Římskokatolické farnosti Soběslav – pozemku p. č. 885 v k. ú. Soběslav, jehož součástí je stavba kostela sv. Marka. „Jedním z hlavních důvodů převodu je časté využívání kostela za účelem
pořádání koncertů, výstav, svatebních obřadů, vítání občánků a jiných kulturně-společenských akcí. Vedle toho bylo naším cílem scelit celé území, na němž stojí objekt kina
a park s dětským hřištěm. Kostel sv. Marka byl na tomto území jediným objektem, který
doposud nebyl ve vlastnictví města.“ sdělil redakci starosta města Jindřich Bláha.
Od roku 1991 je mezi městem Soběslav a Římskokatolickou farností Soběslav uzavřená
na dobu neurčitou nájemní smlouva, jejímž předmětem je bezúplatný nájem kostela sv.
Marka. Město Soběslav darem nabude pozemek p.č. 885 o výměře 308 m2 v k.ú. Soběslav
včetně kostela sv. Marka a včetně jeho součástí a příslušenství.
Součástí darovací smlouvy je také smlouva o zřízení věcného břemene pro Římskokatolickou farnost Soběslav a pro Biskupství českobudějovické, spočívající v užívání kostela
sv. Marka k činnostem souvisejícím s jejich duchovním posláním v omezeném časovém
rozsahu maximálně desetkrát ročně. Součástí darovací smlouvy je rovněž smluvně upraveno předkupní právo daru ve prospěch Římskokatolické farnosti Soběslav.
		
						
redakce
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SOBĚSLAV OMEZÍ HAZARDNÍ HRY

Pojďte, pane, budeme si hrát

Na zasedání Zastupitelstva města Soběslavi dne 20. 9. byla schválena
nová vyhláška č. 3/2017 o regulaci provozování hazardních her na území města Soběslavi, která nahrazuje obecně závaznou vyhlášku z roku
2014. Nová vyhláška vejde v platnost od 1. 1. 2018. Postupný vývoj
regulace hazardu v Soběslavi přiblížil redakci starosta města Jindřich
Bláha: „Původní vyhláška č. 2/2007 regulovala výherní hrací přístroje
a stabilizovala herny pouze na některých adresách. Poté se u nás začaly objevovat snahy rozšířit herny o videoloterní terminály, a proto
byla přijata nová vyhláška v roce 2014, která v provozovnách umožnila
provozovat technické hry, zároveň zavedla mírnou redukci. Od nového roku (2018) vejde v platnost nový zákon o hazardních hrách, který omezí provozování herních automatů na území ČR pouze na herny
s odpovídajícími parametry a casina. Zastupitelstvo města Soběslavi
se zároveň shodlo na tom, že by herny neměly být provozovány v centru
města. Takto jsme došli ke stávajícímu stavu, aniž bychom chtěli někoho
upřednostňovat.“

Na 15. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi byla na programu změna vyhlášky o hazardních hrách. Pan starosta na úvod přivítal JUDr.
Šnajdra, odborníka na loterijní zákon, se kterým se pravidelně setkává
na seminářích ministerstva financí. Tato informace ale nebyla úplná.
Zastupitelé se totiž od pana starosty nedozvěděli, že JUDr. Jan Šnajdr zastupuje sdružení UNASO a prosazuje zájmy osob zabývajících
se provozováním výherních hracích přístrojů.

Obecně závazná vyhláška č. 2 z roku 2007 o stanovení míst a času,
ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, omezila
provoz těchto přístrojů na čtyři adresy. Následující vyhláška č. 2/2014
omezila provozovny výherních hracích přístrojů na tři adresy a povolila
provozování videoloterních terminálů na pěti adresách na území města
Soběslavi. Některé z nich byly na náměstí Republiky nebo v jeho blízkosti. Tajemník města Soběslavi Radek Bryll se vyjádřil, že cílem nové
vyhlášky je vytlačení hazardu mimo centrum města a jeho památkovou
zónu. „Zkušenosti z jiných měst ukazují, že případný úplný zákaz vede ke
vzniku černých heren. Jediná provozovna (v ul. Nová 409/2) a její okolí, ve které bude od ledna 2018 povoleno provozování hazardních her,
je díky kamerovému systému pod dohledem městské policie a policie
ČR.“
Čas provozování hazardních her v provozovnách není novou vyhláškou
nijak regulován, neboť tato regulace vyplývá již ze zmíněného zákona
o hazardních hrách, jenž má být platný od počátku roku 2018.
-min-

ZASE TA DOPRAVA
Pokud se zeptáte Soběslaváka v centru, co ho trápí, zřejmě odpoví parkování, popřípadě cyklisté. Vedení města už si na téma dopravy nechalo vypracovat několik studií a nás napadlo, že se vlastně nikdo neptal,
co si přejí Soběslaváci. A tak jsme vytvořili a roznesli 3000 anket
“Řešení dopravy v centru města Soběslavi”, vyplněných se nám vrátilo
přes 150 ks. Jaké jsou tedy výsledky?
Většina respondentů (58%) si přeje časově omezené parkování na náměstí a v centru. Pro případ parkování na delší dobu si nejvíce lidí přeje
platit automatem mincemi 86% a bezkontaktní platební kartou 63%.
Bezhotovostní placení vyžadují především respondenti internetové verze ankety. Rezidentní karty pro občany s trvalým bydlištěm v centru
navrhuje 41% respondentů zdarma a 27% za poplatek.
Překvapivé byly odpovědi na umístění autobusových zastávek, kterou
by si 41% dotázaných přálo v lokalitě u prodejen Penny, Lidl a Tesco.
Více než polovina respondentů parkuje na náměstí minimálně jednou
týdně. Zde však naráží na nedostatek parkovacích míst. Nejvíce zaplněná parkovací místa jsou ve čtvrtek (57 %) a ve všední dny dopoledne
(41%). Nejspíše právě proto si 62% respondentů přeje vytvoření nových
odstavných parkovišť. Nejčastějšími lokalitami mezi odpověďmi byly
u nádraží, Jitony, Paluby, Otavanu či v hradním příkopu na promenádě.
Poslední oblastí, které se anketa týkala, je cyklodoprava. S tou je spokojeno pouze 30% respondentů. Nejčastěji navrhují vytvoření krytého kolostavu na náměstí a u nádraží. Velmi odlišné názory panují na zavedení
samostatných cyklopruhů. Respondenti jezdící do města na kole by rádi
měli bezpečný koridor formou cyklostezky kolem Černovického potoka
(30%) a také oddělené cyklopruhy v centru (36%). Naopak respondenti
jezdící pouze autem si stěžují na neukázněnost cyklistů.
Mezi odpověďmi se našlo několik desítek nápadů, které se bohužel
nemohou vejít do krátkého článku. Všechny odpovědi si můžete přečíst
spolu s kompletním výsledkem ankety na stránkách pirati.sobeslav.cz/
anketa nebo ve výloze v ulici Petra Voka naproti poliklinice.
Ing. Iveta Matějů, zastupitelka za Piráty pro Soběslav

Pan Šnajdr například zlehčoval úmrtí v herně na náměstí během
Soběslavských slavností, podle jeho slov se 10 let nic podobného
v Soběslavi nestalo a 20 let třeba nestane. Uvedl i příklad, kdy
se při podobném incidentu v herně v Praze 4 rozhodli zastupitelé zůstat
u nulové tolerance, což pan Šnajdr hodnotil jako unáhlené rozhodnutí
pod vlivem ojedinělé události. Dále upozornil, že při nulové toleranci
k hazardu vyrostou černé herny a možná i v každé hospodě bude
kvízomat, což je zařízení, na které je podle jeho slov policie i celní
správa krátká. Zároveň však uvedl, že celní správa zabavila 1 000
možná 2 000 kvízomatů.
O nové vyhlášce mluvil i tajemník města, pan Bryll. Stanovisko města
i Městské policie je povolit jednu hernu v Soběslavi na jediné adrese.
O stanovisko Policie ČR bohužel město nepožádalo.
Kromě pana Chabra a zastupitelů za Piráty pro Soběslav se do diskuze nikdo nepřihlásil a nevyjádřil svůj názor. Poté byly zamítnuty
návrhy Pirátů pro Soběslav na nulovou toleranci k hazardu a schválen
návrh radnice o zachování hracích automatů v Soběslavi. Proti nové
vyhlášce byli pouze Matějů a Kákona. Zastupitelé Molíková a Vránek se zdrželi hlasování.
Pokud jde o pana Jana Šnajdra, můžete se podívat na reportáž České
televize „Hazard s dotací“ a udělat si vlastní názor na to, jaký expert
přesvědčil většinu zastupitelů o užitečnosti automatů v Soběslavi.
Piráti pro Soběslav znovu otevřou otázku heren na dalším zasedání
zastupitelstva.
Ing. Martin Kákona, zastupitel za Piráty pro Soběslav

Obvykle na duševní výlevy M. Kákony a jeho „hrátky“ se skutečností, aby vyzněla negativně, nereaguji, neboť „Kdo chce psa bít,
hůl si vždycky najde“. Tentokrát však bezdůvodně napadá JUDr.
Jana Šnajdra, který přijal mé pozvání a ve svém volném čase přijel
na večerní jednání zastupitelstva města vysvětlit případné dotazy
členů zastupitelstva k novému loterijnímu zákonu a jeho dopadu
na obce.
To, že se JUDr. Šnajdr pokoušel reagovat na některé „zvláštní“ dotazy M. Kákony, kterým většina přítomných nerozuměla, je věcí průběhu jednání ZM.
JUDr. Šnajdr v žádném případě nezlehčoval tragické úmrtí, ke kterému došlo 16. 9. 2017 v Grill baru na náměstí v Soběslavi. Zlehčovat
jej ani nemohl, neboť o něm nic nevěděl. Uvedené tragické úmrtí
nijak nesouvisí s projednávanou vyhláškou o regulaci provozování hazardních her v Soběslavi. JUDr. Šnajdr také „nepřesvědčoval
většinu zastupitelů o užitečnosti automatů v Soběslavi“, jak uvádí
M. Kákona.
Členové zastupitelstva města měli obsáhlou důvodovou zprávu k dispozici s dostatečným předstihem před jednáním zastupitelstva města
tak, aby se mohli sami rozhodnout.
Smyslem nové vyhlášky je především vymístění heren z historického
centra města, což se jejím schválením podařilo.
Problematika hazardu v ČR není věcí jednoduchou, každý na tuto
problematiku může mít jiný názor, a proto byl přijat nový loterijní
zákon, na který reaguje vyhláška města č. 3/2017 o regulaci provozování hazardních her na území města Soběslavi.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města
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NEZAMĚSTNANOST NA SOBĚSLAVSKU K 30. 9. 2017
V měsíci září 2017 došlo v rámci mikroregionu Soběslavsko k poklesu podílu
nezaměstnaných osob (z hodnoty 3,75
% v srpnu 2017) na 3,66 %. K 30. 9. 2017
bylo v evidenci ÚP 329 nezaměstnaných, což
je o 13 uchazečů o zaměstnání méně než
v srpnu 2017 a o 97 uchazečů méně než v září
2016. V evidenci ÚP bylo 181 žen, což je
55,02 % z celkového počtu uchazečů a 43,47
% uchazečů je starší 50 let. Z hlediska vzdělanostního je nejvíce uchazečů vyučených – 41,34
%. V evidenci delší než 6 měsíců je více než
polovina uchazečů o zaměstnání (51,37 %).
V průběhu září 2017 bylo nově zaevidováno 66
uchazečů o zaměstnání. Z evidence v září 2017
odešlo celkem 79 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči).
Kromě rostoucí ekonomiky se na vývoji na pracovním trhu pozitivně podepisuje cílený přístup k uchazečům o zaměstnání
i zaměstnavatelům, efektivní státní podpora prostřednictvím nástrojů a opatření aktivní
politiky zaměstnanosti a vzájemná spolupráce
agend Zaměstnanosti a Nepojistných sociálních dávek. Právě úzká spolupráce, kdy jsou
klienti posuzováni v rámci obou oblastí společně, významně zvyšuje jejich uplatnitelnost
na trhu práce a zároveň snižuje jejich závislost
na dávkách. Vývoj na trhu práce v září 2017
ani výrazně neovlivnil příchod nezaměstnaných
absolventů. K 30. 9. 2017 bylo v evidenci ÚP
24 absolventů, což je o 2 absolventy méně než
v září 2016. Je to dáno tím, že řada absolventů se snaží hledat si práci už v době, kdy ještě studují. Zároveň zaměstnavatelé mají zájem
o uchazeče, kteří mohou do firem vnést inovativní myšlení a nové prvky. Proto postupně snižují nároky na odpracovanou praxi absolventů
a jsou ochotni si mladé lidi zaučit. V evidenci
se nejčastěji objevují absolventi středních škol
a učilišť, především škol zaměřených na ekonomiku, administrativu, hotelnictví, osobní
a provozní služby. Velké šance na získání
práce v co nejkratší době po ukončení školy mají absolventi vysokých škol a absolventi
technických, zejména strojírenských a elektro oborů. Velká poptávka je i po absolventech

Počet
uchazečů

Počet
dosažitel.
uchazečů

Podíl
nezaměstnaných
osob
k 30. 9. 2017
v%

6,40

15

15

6,20

3,08

4

3

1,21

4

4

2,80

12

12

5,06

3

3,95

1

1

2,50

15

13

2,97

Počet obyv.
ve věku
15-64 let

Podíl
nezaměstnaných
k 30. 9. 2016
v%

Budislav

242

Dírná

249

Dráchov

143

4,76

Hlavatce

237

4,49

Chotěmice

76

6,67

3

Katov

40

2,38

Klenovice

438

4,37

Název obce

Komárov

80

2,53

2

1

1,25

Mezná

58

10,35

4

2

3,45

Myslkovice

267

4,62

12

12

4,49

Přehořov

245

2,88

9

9

3,67

Roudná

351

4,48

12

12

3,42

Sedlečko u Sob.

94

5,26

3

3

3,19

Skalice

337

4,83

14

14

4,15

Soběslav

4408

4,90

167

155

3,52

Třebějice

36

2,70

1

1

2,78

Tučapy

516

4,18

18

17

3,30

Vesce

193

4,69

10

10

5,18

Vlastiboř

194

6,35

12

11

5,67

Zvěrotice

250

4,28

11

11

4,40

Mikroregion
Soběslavsko

8454

4,74

329

309

3,66

řemeslných oborů. ÚP ČR se snaží zjednodušit
mladým lidem vstup na trh práce pořádáním
besed pro žáky základních, středních, ale i vysokých škol, organizováním burz práce či veletrhů
řemesel a vzdělání.
V rámci mikroregionů okresu Tábor má
Soběslavsko třetí nejnižší podíl počtu nezaměstnaných osob. Nejvyšší podíl nezaměstnaných
osob je na Táborsku (3,99%). Naopak nejnižší
podíl nezaměstnaných osob je na Chýnovsku
(2,88%). K 30. 9. 2017 nabízeli zaměstnavatelé
ze Soběslavska 233 volných pracovních míst.
Na jedno pracovní místo tak připadá 1,41 uchazečů o zaměstnání. Ze strany zaměstnavatelů
je největší zájem o řidiče nákladních automobi-

lů, technické profese (např. svářeče, seřizovače, obsluha CNC strojů) a manipulační dělníky
ve výrobě.
Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání
ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného
věku je v obci Budislav (6,20%), nejnižší podíl
nezaměstnaných osob na Soběslavsku je naopak
v obci Dírná (1,21%). Hlavatce, Katov, Přehořov, Třebějice, Vesce a Zvěrotice jsou obce,
u kterých došlo v porovnání s předchozím
rokem k nárůstu nezaměstnanosti, u ostatních
obcí došlo k poklesu nezaměstnanosti.
Ing. Jana Dvořáková,
vedoucí oddělení kontaktního pracoviště ÚP ČR

V LISTOPADU VZPOMENEME NA NAŠE BLÍZKÉ
Dne 2. listopadu uctíme Památku zesnulých (Dušičky - duše
v očistci) položením květin a věnců a zapálením svící na hrobech našich předků a blízkých. Položení živých květin a zapálení svíček během této křesťanské tradice symbolizuje věčný život
a víru, že život po smrti nekončí.
Dušičkám pak předchází Svátek všech svatých, který se slaví
1. listopadu a vychází z historické události vysvěcení Pantheonu v Římě v roce 609. Svátek všech svatých je (narozdíl
od dušiček) vzpomínkovou slavností zemřelých, kteří již dosáhli věčné blaženosti. Tento svátek údajně ale navazuje
na předkřesťanské tradice a datuje se až do období Keltů.
Právě keltský rok začínal Samhainem a slavil se 1. listopadu
- byl to svátek zesnulých a příprava na období zimy.
-min-

„Dušičkové“ bohoslužby v Soběslavi
* středa 1. listopadu
Slavnost všech svatých - bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla
- 18,00 hod.
* čtvrtek 2. listopadu
Památka zesnulých
• b ohoslužba v kostele sv. Petra
a Pavla - 8,30 hod.

• bohoslužba v kostele sv. Anny
v Kvasejovicích - 16,45 hod.
* neděle 5. listopadu - modlitba za
zemřelé - u kříže na soběslavském
hřbitově - 15,00 hod.
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Soumrak nad „Domečkem“
Na konci léta 2017 byl vypracován
statický posudek na chátrající objekt
bývalého domu dětí a mládeže, nazývaného v minulosti také „Domeček
pionýrů“ (na pozemku p. č. 318/3, KÚ
Soběslav). Statický průzkum prokázal,
že tento objekt vykazuje zásadní poruchy nosného systému. Spodní část dřevěné nosné konstrukce je destruovaná
působením vlhkosti, dřevokazných hub
a dřevokazného hmyzu. Pro záchranu
budovy by bylo nutné zcela vyměnit
konstrukci obvodových zdí a vnitřních
příček včetně schodiště do výše prvního
patra. Taková oprava by nebyla z ekonomického hlediska úměrná výsledku,
protože ani horní část není ve stoprocentním stavu. Lepší už
by bylo objekt zbourat
a postavit znovu. Rada
města se proto na své
17. schůzi rozhodla
tento objekt odstranit. K demolici dojde
na jaře 2018. Město pak
zadá studii na vybudování malého parkoviště
v prostoru demolice.

potok, který se jmenuje Na Lůsech.
Chatka byla později pobita heraklitem
a omítnuta. Až do roku 1977 sloužila
dětem a mládeži jako základna různých
zájmových kroužků. Tehdy se mu neřeklo jinak než „Domeček pionýrů“.
Po otevření nového domu dětí jeho
význam a využití opadlo. Po roce 1990
v něm určitou dobu sídlila Česká obec
sokolská a do současnosti je základnou
Sboru dobrovolných hasičů Soběslav.

„Domeček“ byl postaven v roce 1949
jako dřevěná chata pro účely celostátní Výstavy jižních Čech konané v roce
1950. Stál vedle tehdejšího kluziště
zvaného „Plivátko“. Tomu místu se říkalo, dnes již nepoužívaným názvem,
Na Lůzách. Původní název místa dnes
připomíná už jen v pozměněné podobě
název dřevěné lávky přes Černovický

přijde o kousek ze své historie. Nejedná
se sice o architektonicky významnou
stavbu, ale hlavně v 60. a 70. letech
do ní vedly kroky mnoha Soběslavanů.

Znáte tuto trampskou osadu?

Domečku značně uškodily poslední povodně, zvláště ta v roce 2002. Nastartovala destrukční činnost dřevomorky,
která skryta pod heraklitem hlodala
a ničila. Zřejmě tedy na jaře lžíce bagru
dokončí dílo zkázy a město Soběslav

Bohumír Ctibor

Hledáme pamětníka, který by věděl nějaké informace
o osadě Zlatý šíp na obrázku. Ležela v okolí Soběslavi
pravděpodobně u Lužnice. Fotografie vyšla v časopise
Ahoj na neděli, ročník 1934. Za jakékoliv informace
děkujeme. 			
redakce

Obnova památek na náměstí Republiky v roce 2017
Je podzim. U východní fasády kostela zmizelo
lešení. Objevila se čistá, měkká omítka, opravené kamenné prvky, obnovená vitráž oken.
Nemalou změnou prošlo sousoší barokních
soch sv. Josefa, sv. Jana Nepomuckého a kříže s Kristem. U soch byly doplněny chybějící části kamene a svatozáře. Kámen, mušlový
vápenec, byl velmi pečlivě ošetřen a ponechal
si tak svou autenticitu díky měkkým barevným
přechodům v kmeni. Restaurátorské práce byly
dovršeny obnovou zlacení. Bylo použito pravé
plátkové zlato, které si po mnoho let ponechává původní barvu (na rozdíl od zlatých barev).

Stejným způsobem byla obnovena i dominanta
náměstí - sloup se sochou Panny Marie Immaculaty (morový sloup) z roku 1714.
Na obnově kostela se podíleli: firma BD
stavby cz s.r.o. – stavební práce, Eva Vodičková restaurátorské práce v kameni a Petr Coufal
s Petrem Novotným – restaurátorské práce vitráže. MgA. Jan Korecký provedl obnovu sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty a MgA.
Lukáš Hosnedl obnovu sousoší před kostelem.
Pověřený pracovník Národního památkového
ústavu v Českých Budějovicích PhDr. Roman
Lavička Ph.D. byl s provedenými pracemi velmi spokojen. Značná část financí byla hrazena
z dotačního programu Ministerstva kultury,
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.
A my nyní potřebujeme jen trochu slunce, aby
se obnovené sochy „blýskly“ v celé své kráse.
Ing. arch. Dagmar Buzu
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Biřmování v Soběslavi
V neděli 8. října 2017 byla při slavnostní bohoslužbě v kostele sv. Petra a Pavla v Soběslavi
udílena svátost biřmování. Z rukou otce Vlastimila Kročila, českobudějovického biskupa,
přijalo iniciační svátost křesťanské dospělosti
šestnáct biřmovanců.

ním přijetí darů Ducha Svatého, duchovní sounáležitosti s Kristem a společenstvím věřících církví. Tato svátost spolu se křtem a Eucharistií
(svatým přijímáním) tvoří křesťanskou iniciaci
- uvedení či začlenění do křesťanského života.
V katolické tradici mohou svátost biřmová-

ní přijímat křesťané starší 15 let. Biřmovanec
si volí biřmovací jméno a kmotra, který utvrzuje biřmovancovo rozhodnutí a má napomáhat
k odvaze být dospělým křesťanem.
Jan Hamberger, farář

Návštěva biskupa, který udílí tuto svátost, je pro
farnost vždy mimořádnou událostí. Z nedávné
minulosti Soběslavi můžeme rozpoznat, nakolik byla svátost biřmování a návštěva biskupa
důležitá. V roce 1902, 5. a 6. května navštívil
Soběslav českobudějovický biskup Dr. Martin
Josef Říha. Biskupa vítal starosta města Josef
Mrázek a všechny soběslavské úřady, spolky a korporace. Celkem bylo biřmováno 1582
biřmovanců. Další biřmování se uskutečnilo
ve dnech 15. - 17. června 1915, kdy biskup
Josef Antonín Hůlka udělil tuto svátost 1194
biřmovancům. Poslední biskupská návštěva
před nástupem komunistické totality proběhla
10. dubna 1944. Z důvodu sedis vakance (neobsazenost českobudějovického biskupského stolce) přijel z Prahy světící biskup ThDr. Antonín
Eltschkner. Tento biskup pomazal 925 farníků.
Svátost biřmování (z lat. confirmatio) znamená
posílení, upevňování. Tuto svátost udílí biskup
vložením rukou na biřmovance a pomazáním
křižmem na čele. Pomazání křižmem je zname-

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
•
•
•
•

Kryštof Novotný
Karolína Kotlárová
Mikoláš Mráz
Dominik Vejda

Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:

VZPOMÍNÁME
Utichlo Tvé dobré srdce a milý hlas, bolest však nezhojí žádný čas.
Kdo Tě měl rád, jen v dobrém vzpomene,
kdo Tě miloval, nikdy nezapomene.
Krásná léta s tebou prožitá nás budou provázet do konce života.
Dne 2. 11. 2017 to bude 7 let, co nás navždy opustila naše milovaná dcera, maminka, manželka a sestra Jana Hoﬀmannová, rozená
Cílková.
Za tichou vzpomínku děkují rodiče, manžel Pavel, děti Roman,
Michal, Gita, Pavel, sestra Monika s rodinou a ostatní příbuzní.
Nikdy nezapomeneme!

• Anna Lukášová
• Karel Čumpelík
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Dokud se zpívá ...
Zdá se to až neuvěřitelné, ale 3. 11.
2017 uplyne již 5 let, co nás po těžké
nemoci opustil náš kamarád, oblíbený pedagog a hlavně skvělý člověk pan
PaedDr. Vladimír Trešl. Vzpomínkový
večer se bude konat v salonku restaurace Nikola v pátek 3. 11. 2017 od 20 h.
Děkuji všem, kteří přijdou na Vláďu zavzpomínat.
Jiřina Kocourková

Dne 28. 11. 2017
uplynou 2 roky, co nás
navždy opustil pan Jan
Dvořák.
S láskou a úctou stále
vzpomínají manželka
Marie, syn Jan a vnoučata.

Dne 2. 11. 2017 uplyne 20 let od úmrtí pana
Ludvíka Stricha. S úctou vzpomínají dcera
Eva Hansen a syn Petr Strich.

PODĚKOVÁNÍ
ZA ZÁCHRANU ŽIVOTA
Ráda bych touto cestou poděkovala naší
paní uklízečce paní Olahové Márii, která neváhala a dne 12. 10. 2017 kolem 15,30 hod.
zachránila život paní Liškové, která byla
v ohrožení života. Společně s lékařským
personálem interny pak pečovala o paní
Liškovou až do příjezdu záchranné služby.
Patří jí velké díky. Kdyby existovalo více
takových lidí, jako je ona!
zdravotní sestra Iveta Kopačková
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Další letošní vítání nových občánků města Soběslav proběhlo ve čtvrtek 12. října v obřadní síni městského úřadu. Místostarosta Vladimír Drachovský
za hudebního doprovodu žákyň Základní umělecké školy Soběslav pod vedením Ivy Hovorkové přivítal celkem osm dětí, pět chlapců a tři děvčátka.
Foto: Luboš Tíkal

RNDr. František Kotlaba, CSc. - devadesát let
Náš význačný mykolog, botanik a ochránce
přírody ze Soběslavska se narodil 20. 5. 1927
ve Vlastiboři. Zadumaná krajina jihočeských
blat nasměrovala Františka na jeho badatelskou dráhu, jejímž výsledkem byla mj. doktorská dizertační práce Ekologicko-sociologická
studie o mykofloře Soběslavských blat (1952)
a kandidátská dizertace Parazitické… houby
na jabloních v ČSR (1955). Jeho vědeckovýzkumná, popularizační a publikační činnost
je obdivuhodná. Připomeňme si Františkovy čtyřikrát vydané Naše houby z edice OKO
(1965, 1972, 1983, 2004), pak knihu Zeměpisné
rozšíření a ekologie chorošů… v Československu (1984), spoluautorství knih Přehled československých hub (1972) a Houby, česká encyklopedie s Atlasem hub (2003), údaje o houbách
v edici Chráněná území ČSR (2003, 2005)
a mykologická hesla v čtyřdílné Všeobecné
encyklopedii (1996-1998) - nemluvě o stovkách
článků v našich i zahraničních časopisech.
Vzdělávací dráha jubilanta začala na obecné
škole v rodné Vlastiboři, pokračovala měšťan-

1952, CSc. 1956). Po čtyřech letech působení
v Národním muzeu na paleontologii (19571961) zakotvil František v tehdejší Geobotanické laboratoři ČSAV v Průhonicích, která
se od roku 1962 přeměnila do Botanického ústavu ČSAV – tam pracoval až do penze
v r. 1987 (dodnes tam vždy jednou týdně pracuje).

Praha 6 - Divoká Šárka, 16. 5. 2013
foto dr. A. Kubátová
skou školou a Učitelským ústavem (maturita
r. 1947) v Soběslavi a vyvrcholila od podzimu 1947 studiem na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy v Praze, kde bylo rozhodnuto o jeho zaměření na mykologii (RNDr.

Bohatý seznam Kotlabových taxonomických
a zejména mykofloristických prací jasně
ilustruje smysl jeho profesní dráhy, během
které nalezl řadu jak vzácných, tak i nových
druhů hub pro vědu a naučil znát na exkurzích
a přednáškách tisíce lidí spousty hub; své práce doprovází četnými černobílými i barevnými
fotografiemi. Intenzita jeho badatelské práce
je mimořádná, při terénním výzkumu okořeněná jeho osobitým smyslem pro humor.
Společně s naší mykologickou a botanickou komunitou mu přeji, aby devadesátiny pro něho
zůstaly jen pouhým číslem a aby mu jeho elán
a zdraví vydržely i do dalších let.
Doc. RNDr. Bohdan Křísa, CSc.
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Jste osoby se sluchovým
postižením?
Navštivte nás v roce 2018 v Domě s pečovatelskou službou v Soběslavi. Poradenské
centrum Tábor p. s. za vámi přijede ve čtvrtek v následujících termínech:
16. 1., 20. 3., 22. 5., 19. 6., 18. 9., 22. 11.
Poradíme Vám a zprostředkujeme kontakty
na firmy zajišťující kompenzační pomůcky
odstraňující bariéry pro osoby se sluchovým postižením. Zprostředkujeme opravy kompenzačních pomůcek a sluchadel
ve spolupráci se specializovanými firmami.
Máte možnost si zapůjčit sluchadla po dobu
opravy. Máte možnost si zakoupit baterie
do sluchadel, tvarovky a další příslušenství
ke sluchadlům (sušící a čistící tablety, hadičky ke tvarovce a další příslušenství). Vyměníme Vám hadičky k individuální tvarovce,
vyčistíme koncovky v ultrazvukové čističce.
K dispozici budou zdarma letáky, katalogy
kompenzačních pomůcek pro osoby
se sluchovou vadou a brožury „Tipy a rady“
pro osoby se sluchovým postižením.

SETKÁNÍ ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ
každé úterý od 18 hodin na faře ČCE v ulici 28. října
kontaktní osoba - Bohuslav, tel. 602 126 685

OPRAVA KOSTELA SV. PETRA
A PAVLA V SOBĚSLAVI 2017
Od poloviny června do poloviny září proběhla již pátá etapa opravy kostela sv. Petra
a Pavla v Soběslavi. Tak jako v předchozích
letech zahrnovala oprava vnějšího pláště
kostela obnovu fasády s novým nátěrem,
restaurování kamenných prvků, rekonstrukci okenních vitráží a výměnu klempířských
prvků.
Na vnějším kamenném ostění v závěru presbytáře byly restaurovány dva drobné štukové erby. Tyto erby svými pětilistými růžemi
připomínají rožmberské panství v Soběslavi.
V levém erbu nad pětilistou rožmberskou
růží je nápis, jehož význam nám není úplně
zřejmý. Mohlo by se jednat o vlastní jméno
JIŘÍK BISKUP. V protilehlém erbu nad rožmberskou růží je letopočet 1546, odkazující
pravděpodobně na opravu kostela či věže.
Erby nebyly ve své barevnosti příliš patrné
a mnoho Soběslavanů o jejich existenci
nevědělo. Myslím, že současný restaurátorský zásah, který se snažil přiblížit k původní
barevnosti, erbům dovolil výrazněji vystoupit a připomenout tak slavnou rožmberskou
minulost města.
Po pečlivém zvážení a doporučení Národního památkového ústavu byly zamítány
kamenné bosáže středového a okrajového opěráku závěru presbytáře, které byly
silně degradovány a jejich restaurování
by bylo velmi náročné. Z nejstarších
fotografií soběslavského kostela také víme,
že barokní štít, otevřený do náměstí, nesl barevnou fresku s vyobrazením patronů kostela sv. Petra a Pavla a s idealizovanou stavbou
kostela jakožto symbolu církve. Bohužel
po této fresce se při velmi podrobném restaurátorském průzkumu nenašly sebemenší
barevné fragmenty. Po sejmutí nátěru bylo

patrné pouze orámování fresky v ploše štítu.
Nově opravená východní strana kostela
sv. Petra a Pavla, která byla již od středověku
díky celkové urbanistické koncepci nejexponovanější stranou, může znovu vyniknout.
Povedeně opravené sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Josefa a kříže podtrhují krásu
tohoto místa.

Náklady na opravu kostela v roce 2017 činily
1 454 000 Kč. Tato částka byla hrazena
z prostředků Ministerstva kultury ČR (Program regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón)
- 933 000 Kč, z prostředků Římskokatolické
farnosti Soběslav - 279 200 Kč a z financí
města Soběslavi - 241 800 Kč.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem
dárcům - účastníkům bohoslužeb, kteří
celoročně přispívají a také městu Soběslav,
bez jehož výrazné podpory bychom nemohli
opravu kostela uskutečnit. Věřím, že se nám
i v následujícím roce podaří v obnově našeho krásného kostela pokračovat.
Jan Hamberger, farář

KOSMAS 2017
Dvěma kronikářům regionu Táborsko Mgr.
J. Fišerovi z obce Řípec a J. Kolářovi z obce
Mezná se dostalo cti zúčastnit se pietního
aktu, konaného k uctění památky prvního
českého kronikáře Kosmase v prostorách
pražské Katedrály svatého Víta, Václava
a Vojtěcha. Oba kronikáři tak reprezentovali nejen své obce a mikroregiony Veselsko
a Soběslavsko, ale neoficiálně vlastně celou
oblast jižních Čech. Pozvánku do Mezné
na Soběslavsko zaslal zakladatel projektu
a organizátor akce PhDr. Jiří Bartoň,
dlouholetý kronikář MČ Praha 11, regionální
historik, spisovatel a lektor.

Pavel Helan je moravský písničkář, který se v roce
2013 stal finalistou soutěže ČESKOSLOVENSKO MÁ
TALENT. V roce 2014 vydal CD iBůh a vyjel na první
samostatné Ajfon tour. V loňském roce odehrál 180 různých koncertů v ČR, na Slovensku i v Polsku, účinkoval
s Hradišťanem, Honzou Nedvědem a Simou Martausovou.
V listopadu letošního roku vyjde jeho nové CD.

Kronikáři, jejich spolupracovníci a podporovatelé z pěti krajů České republiky
se v polovině října 2017 sešli na Pražském
hradě, v Katedrále svatého Víta, aby zde položením věnce s nápisovými stuhami v národních barvách uctili památku prvního českého
kronikáře, kapitulního děkana Kosmase (asi
1045-21. 10. 1125). Letošní výroční vzpomínkové setkání bylo již třetí v řadě - úvodní pietní akt plánovaného desetiletého cyklu

DESETILETÍ KOSMASE (2015-2025)
uskutečnila spontánně skupinka českých kronikářů a jejich spolupracovníků v roce 2015.
Projekt předpokládá, že po DESETILETÍ
KOSMASE v roce 2025, v čase 900. výročí úmrtí nejproslulejšího českého kronikáře,
který svým dílem položil základy českému
písemnictví a ovlivnil generace dalších předních letopisců a historiků, budou jeho osobnost a dílo jistě vzpomenuty šířeji.
Letošní vzpomínání na osobnost Kosmase se uskutečnilo také díky podpoře Správy Pražského hradu - skupinku kronikářů
a členů Kruhu přátel historie opět doprovázel
a odborným výkladem obdařil přední znalec katedrály a Pražského hradu, kastelolog
a spisovatel Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc,
z Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta České republiky, trpělivým průvodcem
byl p. Damián Faber, koordinátor provozu
katedrály, Metropolitní kapitula u sv. Víta
v Praze.
Jan Kolář
Více informací a fotografie z akce na
www.obecmezna.cz/kronika.
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Program KD Soběslav
Pravidelné akce:
Pondělí

Úterý
Středa

Čtvrtek
Pátek

17.00
17.30
18.00
16.00
13.30
15.30
20.00
18.00
19.00

Loutkářský soubor Kašpárek
Divadelní soubor ZŠ Komenského ul.,
Argentinské tango
Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci!)
Senior klub
Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
Divadelní soubor Chvalovský
JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866)
Soběslavská chasa mladá

Další program:
St 1.11. a po 6.11. 17.00

Loutkářský soubor Kašpárek, O ušmudlané princezně,
loutkové divadlo, vstupné děti 10 Kč a dospělí 20 Kč

Čtvrtek

2.11.

17.00

Astrál

Sobota

4.11.

18.00

Taneční kurzy 7., velký sál

Neděle

5.11.

10.30

Divadelní společnost Koňmo, Vodnická pohádka, velký sál,
vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinné vstupné - druhé,
třetí….dítě zdarma!

Pondělí 6.11.

9.00

Přednáška a beseda s MUDr. Radimem Uzlem, CSc., pro
základní školy, velký sál

Úterý

7.11.

10.00

Univerzita 3. věku, malý sál

Čt-Pá

9.-10.11.

Termín bude upřesněn.
Vstupenky zůstávají v platnosti
nebo mohou být vráceny do KDMS.

Soběslavská růže

Pátek

10.11.

21.00

Parkán, zábava, velký sál, vstupné 150 Kč

Sobota

11.11.

9.30

Zadáno - Obec baráčníků Soběslav, malý sál

Sobota

11.11.

18.00

Taneční kurzy 8., velký sál

Úterý

14.11.

8-16.00 Zadáno – firma Envi-pur, s.r.o.

Středa

15.11.

18.00

Předcházení – Prevence onemocnění prsu – MUDr.
Horažďovský, malý sál

Sobota

18.11.

18.00

Taneční kurzy 9., velký sál

Pondělí 20.11.

18.30

Kollárovci, koncert, velký sál, vstupné 320 Kč

Úterý

21.11.

10.00

Univerzita 3. věku, malý sál

Úterý

21.11.

19.00

Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové,
zábavný pořad, velký sál, vstupné 220 Kč

Pá - So

24.-25.11.

Kreativ

Neděle

26.11.

18.00

Taneční kurzy 10., velký sál

Úterý

28.11.

19.00

Divadlo Kalich, Ani spolu, ani bez sebe, divadelní představení,
velký sál, vstupné mimo předplatní 320 Kč

Středa

29.11.

8.15 a 10.00 Agentura Pohoda, pořad pro ZŠ, velký sál

ZVEME DĚTI NA POHÁDKY
• O ušmudlané princezně

Připravujeme na prosinec:
3.12.

15.00

DS Tábor, Kuba a tři čerti, pohádka s mikulášskou nadílkou,
velký sál

Pondělí 4.12.

15.00

Rozsvěcení vánočního stromečku s Rádiem Blaník, náměstí
Republiky Soběslav

Sobota

9.12.

18.00

Taneční kurzy – Věneček, hraje RM Band, velký sál

Sobota

16.12.

19.00

Divadlo Kalich, Moje hra, divadelní představení, velký sál

Středa

20.12.

19.00

Vánoční koncert Keltain & Divoké strunky (houslový soubor
ZUŠ Soběslav), velký sál

Pondělí 25.12.

21.00

Vánoční diskotéka – DJ Honza Pekárna, velký sál

Neděle

ŽENO
O
L
E
Ř
P
2018!
N
E
B
NA DU

Středa
Pondělí

1. 11.
6. 11.

17 h
17 h

Vstupné 10 a 20 Kč

• Vodnická pohádka

Neděle
5. 11.
10.30 h
vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč,
rodinné 2., 3... dítě zdarma
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KDMS ZVE NA DIVADELNÍ HRU
Úterý 28. listopadu v 19.00 hod.
Divadlo Kalich
Fabrice Roger-Lacan
Ani spolu, ani bez sebe
„Svižně šlapající inscenace s dokonalým hereckým partnerstvím, která
se divákům nepodbízí, ale baví
je vtipnou smrští dialogu, hereckých
akcí a situací.“
Jejich byty dělí jen pár metrů společné
chodby, ovšem oni dva jako by žili každý na jiné planetě. Ona - renomovaná
psycholožka, on - manažer marketingu. Shodnout se dokážou jen
na jediném: že toho druhého prostě nemůžou vystát. Jenže pod každodenními
slovními přestřelkami a dohady prosvítá cit, který si oba dva zprvu odmítají
přiznat… Nikdo z nás přece nechce zůstat sám a jak známo, protiklady
se přitahují!
Stejně jako v případě divácky mimořádně úspěšných komedií Drahouškové
a Sbohem, zůstávám! přivádějí herečka Jana Paulová a Divadlo Kalich
na naši divadelní scénu v české premiéře největší komediální hit současné
Paříže. Komedie Ani spolu, ani bez sebe se drží na špici žebříčku
nejúspěšnějších francouzských her. Pod dohledem renomované režisérky
Lídy Engelové se po Janině boku tentokrát představí David Suchařípa.
Jiskření mezi oběma postavami i oběma herci je pro diváky zárukou výtečné
zábavy, v níž bezpochyby najdou řadu trefně pojmenovaných situací také
ze svých vlastních životů.
Osoby a obsazení:
Ona ….. Jana Paulová
On ….. David Suchařípa

KINO
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Soběslavské slavnosti 2017

DRAKIÁDA NA LETIŠTI

Svatební veselí Viléma a Polyxeny v sobotu večer 16. září na soběslavském hradním nádvoří
skončilo a s ním skončily již sedmé Soběslavské slavnosti Rožmberské. Věříme, že jste si našli
v pestré programové nabídce opět to své a že se za rok v září budeme moci setkat při, můžeme
říci, tradičních Soběslavských slavnostech.
Poděkování za podporu a pomoc při realizaci slavností patří městu Soběslav, Správa města
Soběslavi s.r.o., agentuře Housův mlýn – skanzen starých umění a řemesel Tábor, Ing. Jiřímu
Klímovi, Luboši Tíkalovi, Mgr. Pavlu Vaňkovi, Radoslavu Virtovi, Anně Flekové, Jiřímu Šustrovi, Sboru dobrovolných hasičů Soběslav, Městské policii Soběslav, Střední škole řemeslné
a Základní škole Soběslav; profesionálním i místním účinkujícím na nádvoří i dobrovolníkům
v dobových kostýmech. Děkujeme celému realizačnímu týmu a zároveň všem, kteří s přípravou, realizací a organizací slavností pomáhali.
Velký dík za významnou finanční podporu patří Jihočeskému kraji a v neposlední řadě společnostem: FERT a.s., Soběslav, Impregnace Soběslav spol. s r.o., Soběslav, Rumpold s.r.o.
Provozovna Tábor, ČEVAK a.s., České Budějovice, Gambrinus, BANES s.r.o., Soběslav,
GOLDIM spol. s r.o., Soběslav, GZ MEDIA a.s., Loděnice, České houby a.s., Soběslav, SUEZ
Využití zdrojů a.s., Praha, Gramofond nadační fond GZ Media, Loděnice
Pokladna s dobrovolným vstupným vydala 10.381 Kč. Děkujeme návštěvníkům za příspěvek!
Webovou fotogalerii slavností, včetně předchozích ročníků naleznete na: www.kdms.rajce.
idnes.cz.
Petr Valeš

ZPRÁVY Z KNIHOVNY

Letošní nultý ročník drakiády se vydařil.
Počasí bylo mimořádně pěkné, jen foukalo
trochu míň, než by draci k létání potřebovali. O to více ale létal velký kovový drak
na ocelovém laně zvaný L-23 Super Blaník.
Každého, kdo se nechal od něj chytit, svezl do výše okolo 200 m a potom následoval
krátký vyhlídkový let za nádherné dohlednosti. Kdo nechtěl do výšin, mohl si pod
dohledem zkušených modelářů postavit svého vlastního draka ze špejlí, papíru
a provázku, které byly k dispozici. Vše samozřejmě zdarma, jak je na letišti zvykem. Také
se opékaly na ohýnku vuřty a brambory,
nebo se jen tak posedělo na podzimním
sluníčku. Věříme, že všichni odcházeli spokojeni a že se tato akce příští rok zopakuje
a podzimní drakiáda se stane tradicí.
Bohumír Ctibor

Cesty k dětskému úsměvu
Knihovna zve na výstavu o činnosti soběslavské neziskové organizace I MY, o.p.s., která
potrvá do 17. listopadu 2017.

PŘEDNÁŠKA V MUZEU

Kročákovi – výstava tří generací
16. září v 11 hodin, při příležitosti soběslavských slavností, se u nás v knihovně konala vernisáž výstavy obrazů
a fotografií rodiny Kročákových, která sklidila obrovský
úspěch.
Návštěvníky a hosty ze Sabinova, kteří přijeli naše
město navštívit v čele
se starostou Ing. Jindřichem
Bláhou, přivítala v naší
knihovně svými krásnými
slovy Věra Hanzalová, která
nám pověděla svůj vlastní
osobní příběh a zkušenosti
s rodinou Kročákových. Nejedno oko nezůstalo suché.
Dále nám Ing. Arch. Kročák představil svou výstavu a pár slov nám řekl
i starosta Jindřich Bláha.
Celou vernisáž doprovázela
svým ohromujícím zpěvem

Hana Žvachtová za doprovodu Martiny Pechové hrou
na klávesy. Bylo to úžasné,
atmosféra byla skvělá a obohacená hrou na Hangdrum
Václavem Braunem. Tento
fascinující hudební nástroj
vydával velice líbivé tóny,
které se při vernisáži nesly

celou knihovnou. Nakonec
bychom rády poděkovaly
celé rodině Kročákových
za to, že jsme mohly být součástí této akce v naší přenádherné knihovně.
Anděla Poslušná

V pondělí 16. října jsme měli možnost vyslechnout poutavé vyprávění brněnského
cestovatele a horolezce Jaromíra Nováka
o exkurzi na dalekou Antarktidu. Trojstěžňovou plachetnicí jsme spolu s přednášejícím propluli z Ohňové země až do
zaledněných oblastí čtvrtého největšího
kontinentu k James ross island. Podívali
jsme se na velrybářskou základnu a viděli
jsme řadu krásných fotografií, zobrazujících
ledem pokryté a nehostinné, přesto krásné
antarktické pobřeží i moře ker, vystupujících
z křišťálově čisté slané vody. Na fotografiích jsme zhlédli tučňáky, lachtany i velrybu.
Na závěr přednášky zbyl čas také na zodpovězení otázek posluchačů. Do Kapského Města se dostaneme až v navazujícím
pokračování přednášky, které se bude konat v únoru. V listopadu Blatské muzeum
zve na přednášku o národních parcích
USA. 			
-min-
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KURZ PALIČKOVANÉ KRAJKY
V mimosezonním období Blatské muzeum již poněkolikáté nabízí možnost
účastnit se kurzu textilních řemesel.
Kurz paličkování pro začátečníky i pokročilé probíhá každé úterý od 17:30
hodin v soběslavském Rožmberském
domě. Vedoucím kurzu je lektorka
textilních uměleckých řemesel Lenka
Jelínková.
„OD TÁBORA...“ DO NÁRODNÍCH PARKŮ USA
19. ročník přednáškového cyklu
„Od Tábora až na konec světa“ netradičně nabízí hned dvě dvoudílná cestopisná vyprávění. V říjnu jsme na historické plachetnici vyjeli z Ohňové země
do Antarktidy, zpáteční cesta ze světa
ledu (ovšem tentokrát do Kapského
Města) nás čeká 7. února. Mezitím ovšem dvakrát nahlédneme do neméně
fascinujícího světa severoamerických
národních parků. Naším průvodcem
bude majitel CK Ocean Prachatice
Miloslav Martan, s nímž jsme naposledy byli na Aljašce a Yukonu.
První díl přednášky Národní parky
USA proběhne v Rožmberském domě
ve středu 8. 11. od 17 hodin a nese
podtitul Severozápad. Tato část USA
je rájem milovníků hor, lesů a sopek.
Obrovskou sílu vody, ledu a ohně poznáme v deštných pralesech na pobřeží
Tichého oceánu, v ledovcových oblastech Skalistých hor a ve vulkanickém
Kaskádovém pohoří, které se prezentuje vyhaslými i spícími sopkami.
Navštívíme národní park Mount Rainier s mnoha ledovci, národní vulkanickou památku Mount Saint Helens –
sopku, která naposledy vybuchla před
pár lety, a národní park Crater Lake,
který tvoří největší sopečné jezero na
světě. To vše doplní největší světový supervulkán, ve kterém se nalézá
úchvatný národní park Yellowstone
(před 145 lety vyhlášený jako první
na světě) s největší světovou koncentrací gejzírů. Takový je americký
severozápad. Chladný a žhavý zároveň.
„STARÉ I NOVÉ ZVĚSTI“
PŘIPOMENOU PAMĚŤ NÁRODA
Společně se spolkem Soběslávka Vás

ve středu 15. 11. od 17 hodin zveme
do Rožmberského domu na historicko-vlastivědný večer nazvaný Moje
vzpomínky pro vás. Představíme
projekt spolku Soběslávka a neziskové organizace Post Bellum, v němž
místní pamětníci vzpomínají na klíčové události 20. století. Nahrávky
s pamětníky jsou následně předávány
soběslavským školám v Soběslavi pro
oživení výuky dějepisu. Naším hostem
bude Michal Šmíd, šéfredaktor sbírky
Paměť národa, kterou vytváří organizace Post Bellum. Budeme si povídat
také s pamětníkem perzekuce před
rokem 1989 a poslechneme si ukázku
z nahrávek s Ruth Šormovou, která
byla v období Sametové revoluce přímým účastníkem dění v Soběslavi.

O festivalu pěveckých sborů
V pátek 13. 10. se na pódiu soběslavského kulturního domu
zpívalo. Na programu bylo pestré pěvecké vystoupení čtyř jihočeských sborů. Pro vstřebávání dojmů a občerstvení využili
návštěvníci přestávku v průběhu festivalu.
Pěkné pěvecké vystoupení si připravil soběslavský sbor
Novita, který festival zahájil a v jeho průběhu zařadil
i moravské lidové skladby. Sólově zazpívali David Kratochvíl a Ivana Töröková. Zazněly také české lidovky, skladba od J. S. Bacha a spirituály.

ŠUMAVA KARLA KLOSTERMANNA I JÁRY CIMRMANA
Ve středu 22. 11. od 17 hodin
se ve Weisově domě ve Veselí nad
Lužnicí zaposloucháme do dalšího
vyprávění o Šumavě v podání „Veseláka“ Mgr. Ladislava Jandáčka
z Jindřichova Hradce, který dlouhá
léta vedl turistický oddíl. Šumavu procestujeme opravdu důkladně a poznáme řadu místních barvitých příběhů
a tajemství: Od Poledníku ke kříži
na Plešném, Kdo odpočívá na malenickém hřbitově..., Šumavská dramata
v díle K. Klostermanna, Jára Cimrman
ve Frymburku, Smrt v Pasecké slati,
Tajemství Černého jezera, Skleněný
oltář v Dobré Vodě, Kde je pohřben
stavitel Národního divadla, Tragédie
na Filipově Huti aj.
POMOZTE NÁM VYTVOŘIT
VÝSTAVU!
Pro letní sezonu roku 2018 bychom
rádi připravili výstavu připomínající
osudové „osmičkové“ roky, tedy založení Československa v roce 1918,
únorové události roku 1948 a okupaci
v roce 1968, to vše se zaměřením na
Soběslav, Veselí nad Lužnicí a okolí.
V našem sbírkovém fondu však máme
pouze soubor fotografií Járy Novotného se sovětskými tanky na náměstí
a v ulicích Soběslavi. Pokud byste
měli jakoukoli dokumentaci týkající
se místních událostí v těchto přelomových letech, budeme vděčni za její
zapůjčení či možnost vytvoření její kopie pro účely uvedené výstavy.
Do našich sálů Vás srdečně zvou
a za spolupráci děkují
Daniel Abazid a Petr Šťovíček

Dívčí pěvecký sbor Melodiko, složený ze studentek
soběslavského gymnázia, nastoupil se svým programem
po Novitě. Zazpíval české lidovky i píseň z pera Karla
Svobody Stín katedrál a jak uvedl sám moderátor akce,
návštěvníkům připravil potěšení pro uši i pro oči.
Třetí v pořadí rozezněl velký sál kulturního domu komorní smíšený pěvecký sbor, složený převážně z bývalých studentů českobudějovického gymnázia Jana Veleriána Jirsíka.
Název sboru Abwun je převzat z prvního verše kultovní
skladby oratoria Aramejský Otčenáš. V pojetí sboru zazněly světské a duchovní skladby, skotská lidová píseň i černošský spirituál.
Poté duchovní hudbu vystřídal široký repertoár táborského sboru Domino pod taktovkou Jakuba Smrčky. Svými
vynikajícími hlasy a hudbou stejně živou, jako byly barevné
úbory členů, sbor Domino pobavil a nadchl celé publikum.

Na závěr nechyběla ani již tradiční společná skladba, kterou
na pódiu odzpívali všichni účinkující společně za dirigování organizátorky festivalu Evy Králové.
				
-min-
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MŠ DUHA

MŠ NERUDOVA
Projekt Čarovný čas
Po celý loňský školní rok si mohli čtenáři
měsíčníku Soběslavská
hláska číst o tom, jak
spolupracují děti z naší mateřské školy s kamarády z mateřských škol ze Slovenska v rámci
projektu Čarovný čas. Děti tvořily, experimentovaly, hrály si, zpívaly i tancovaly. Celý
projekt byl zaměřen na vzájemné seznamování

dětí s tradicemi a zvyky v rozdílných zemích.
Moc nás těší, že uvedený projekt získal ocenění eTwinning Quality Label 2017 a v sobotu
14. října 2017 na Národní konferenci ERASMUS+/eTwinning v Olomouci byl projekt ČAROVNÝ ČAS vyhlášen jako nejlepší projekt
realizovaný v mateřské škole.
kolektiv MŠ Nerudova

Vítáme podzim

Hraním s listy podporujeme jemnou motoriku

Barevný podzim ve školce

Podzimní počasí nám přeje a my se tak
můžeme vydávat na kratší i delší procházky po okolí mateřské školy. Děti sbírají
barevné listy, kaštany i žaludy. Snažíme
se je všemožně využít, k hraní, tvoření
nebo i cvičení. K podzimu u nás ve školce
neodmyslitelně patří podzimní slavnosti,
kdy celý týden oslavujeme podzim. Jak?
Vyrábíme skřítky Podzimníčky, draky
z přírodnin, pečeme štrúdl, brambory a zeleninu, moštujeme jablka a hrušky, společnými silami si vyzdobíme třídy, dlabeme
dýně nebo třeba hrabeme listí na zahradě.
kolektiv MŠ Duha

Přicházející podzim není tak vítaný jako léto,
ale i ten má své půvaby. U nás v mateřské škole
jsme se mohli o tom přesvědčit jak ve třídách,
tak i v šatnách dětí. Podzimní výtvarná dílka
malých umělců zdobily prostory naší mateřské
školy. Pozorováním, experimentováním, popisem obrázků, tříděním, různými výtvarnými
a pracovními činnostmi vedeme děti k poznávání a ochraně přírody. Naším záměrem je, aby
děti poznávaly podzimní přírodu, seznámily
se s hlavními znaky podzimu – veškeré podzimní plody, zbarvující se listí, podzimní práce
na poli a na zahrádce.

S dětmi jsme navštívily první říjnový týden
výstavu ovoce v prostorách soběslavské moštárny. Děti se zároveň podílely na výzdobě pro-

ZŠ KOMENSKÉHO
Výlet čtvrťáků na Choustník
V pátek 29. 9. jsme se vydali na výpravu na Choustník. Ráno jsme
se sešli ve škole a hned po zvonění jsme se přesunuli před školu, kde
na nás čekal autobus. Nastoupili jsme do autobusu, který nás vezl
na Choustník. Cesta rychle ubíhala. Netrvala ani půl hodiny.
Autobus zastavil na parkovišti. Vystoupili jsme a hned jsme se vydali
lesem do kopce. Cestou jsme sbírali houby. Když jsme dorazili na zříceninu, odložili jsme polínka, která jsme si přinesli na oheň, a šli jsme
si koupit vstupenky. Paní z pokladny nám vyprávěla o zřícenině a její
historii. Potom jsme si zříceninu prohlédli. Z věže jsme viděli krásnou
okolní krajinu.
Po prohlídce jsme si opekli špekáčky a vypravili se na zpáteční cestu.
Na výletě se mi moc líbilo.
Zuzka Pejšová, 4.B

stor svými krásnými obrázky na téma „Kouzla
podzimu“. Nesmíme zapomenout, že s příchodem podzimu přichází neodmyslitelné téma
„brambory“. Nevyhnulo se to i nám v mateřské škole Nerudova. Společně s dětmi jsme
si připravily pečené brambůrky. Všem moc
chutnaly. Na přípravě se podílely samozřejmě
i děti (viz fotografie).
Od začátku října chodíme s dětmi cvičit do tělocvičny. Všem se moc líbí a velký dík patří
vedení Spartaku Soběslav p. Pánkovi, který vždy najde volnou hodinu v malém sále
a umožní tak dětem rozvíjet pohybové dovednosti ve velkých prostorách, využít tělovýchovného náčiní či jiných pomůcek, kterých je
zde opravdu dostatek.
Kolektiv
MŠerudova
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Úspěšný Okresní přebor v přespolním běhu
V pátek 22. září se uskutečnil již tradiční Okresní přebor v přespolním
běhu. Krásný táborský areál Komora uvítal sportovce z 16 škol. Bohužel tentokrát nepřálo počasí a celé dopoledne bylo chladné, sychravé
a chvílemi i hustě pršelo. Přesto přivezli naši sportovci celou řadu
pěkných výsledků.

dívky byly desáté. Děkujeme všem za příkladnou reprezentaci naší školy.
Dominika Pincová, Vladimír Máca

V soutěži jednotlivců získaly medaile tyto vynikající běžkyně: zlato Adéla Štefanová z 5.A, stříbro Ema Zabloudilová z 6.A, bronz Veronika Holcová z 3.A a také Michaela Holcová ze 7.A.
V soutěži družstev, která jsou na 1. stupni tříčlenná a na druhém pětičlenná, se výsledky závodníků sčítají. Vítězství domů přivezlo družstvo dívek
ze 4. a 5. tříd ve složení Adéla Štefanová, Kamila Viturková a Bibiana
Koloušková. Diplom za 3. místo přivezla obě družstva dívek z druhého
stupně. Mladší ve složení Ema Zabloudilová, Michaela Holcová, Zuzana Havlíková a Lucie Pejšová, starší ve složení Barbora Sladovníková,
Kamila Živná, Kristýna Hybšová, Zuzana Cihlářová a Veronika Gajdolínová.
Sedmé příčky obsadila obě družstva chlapců z druhého stupně, nejmladší

SŠŘ A ZŠ SOBĚSLAV
Podzim
v naší ZŠ
Letošní podzim jsme tradičně zahájili prací na školní zahradě. Díky městu Soběslav, které na jaře nechalo opravit studnu
před školou, můžeme nyní sklízet zeleninu, kterou se pak žáci ve cvičné kuchyni učí zpracovávat
a následně si na ní i pochutnají. Tímto bychom
chtěli ještě jednou poděkovat vedení města
a všem zúčastněným.
V rámci projektových dnů jsme si naplánovali vyřezávání dýní „Halloween“, turistickou vycházku
k rozhledně Svákov a prohlídku „Křížové cesty“,
návštěvu PČR Čápův dvůr s ukázkou psovodů,
návštěvu kina a KDMS Soběslav a další hrátky
v duchu barevného podzimu. Mgr. Jana Drsová

ZUŠ SOBĚSLAV

Zprávičky z naší školičky
Vážení příznivci naší školičky. Dovolte mi, abych
Vás co nejsrdečněji pozvala na koncert našeho
předního českého i světově uznávaného klavíristy
pana Tomáše Víška, kterého již mnozí znáte také
jako pedagoga z letních kurzů Setkání s hudbou.
Pan Tomáš Víšek bude hostem naší Základní
umělecké školy ve čtvrtek 16. 11. 2017. Začátek
koncertu v sále ZUŠ bude v 18.00 hod.
Irena Molíková
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S ADÉLKOU ŠTEFANOVOU O BIATLONU A TITULU MISTRYNĚ ČR
Na Mistrovství České republiky v letním biatlonu (16. a 17. 9. v Letohradě) vybojovala žákyně 5.A ZŠ Komenského Adélka Štefanová titul mistryně
ČR v rychlostním závodě. Při střelbě vleže udělala pouze jednu chybu a poté excelentním běžeckým časem prorazila na nejvyšší příčku kilometrového
závodu. Velký úspěch navíc rozšířila o stříbrné medaile v závodě štafetovém a v závodě na 1,5 km s hromadným startem. Adélka se navíc umístila
na 1. místě v celorepublikovém žebříčku v kategorii „žákyně A“, což je se ziskem titulu mistryně ČR obrovským úspěchem. Dne 1. 10. 2017 jí v Bystřici
pod Hostýnem předával skleněnou plaketu za vítězství v žebříčku prezident Českého biatlonu Jiří Hamza. Jaký vztah má Adélka k tomuto sportu a jaké
bylo mistrovství jejíma očima? To se dozvíte od Adélky osobně:
Jak dlouho se biatlonu věnuješ?
Biatlon dělám prvním rokem. Sezona začala
v dubnu a skončila pro mne v polovině září právě závody na Mistrovství ČR v Letohradě. Biatlon dělají i mé sestřenice a tak jsem se k tomuto
sportu dostala. Protože v okolí Soběslavi není
oddíl, který by se tímto sportem zabýval, rozhodla jsem se, že budu trénovat sama a závodit
budu za klub Biatlon Ostrava, za který závodí
i mé sestřenice. Hlavním trenérem tohoto klubu
je jejich táta, takže vlastně můj strejda. Pro mě
je ale nejlepším trenérem můj táta, který letní
i zimní biatlon také dělal.

chybnou ránu běžet trestné kolo. Pak už se mi ji
nepodařilo dohnat a tak i v tomto závodě jsem
brala stříbro. Popravdě jsem Nele toto vítězství
přála. Celou sezonu byla v celorepublikovém
žebříčku těsně za mnou na 2. místě a titul mistryně si tak určitě zaslouží.
Oslavila jsi vítězství s rodinou a kamarády?
Celý víkend byl se mnou v Letohradu taťka,
takže ten byl v sobotu u obou závodů můj první gratulant. V sobotu večer byla velká oslava zlata a stříbra pro klub se všemi, s kterými
jsme bydleli na penzionu. Byla jsem šťastná,
že i přes velkou vzdálenost mezi Soběslaví
a Letohradem mi přijeli v neděli fandit mamka
s bráchou Davidem a obě babičky a oba dědové. Takže nedělní úspěch jsem mohla oslavovat
i s nimi. Celý víkend byli s námi ve spojení
i další členové rodiny z jihu Čech a z Moravy
a plno známých a kamarádů. Taťka je totiž
„zásoboval“ informacemi a fotkami, takže tak
mohli být vlastně s námi v Letohradě. S rodiči
a sourozenci jsem oslavovala v restauraci, kde
jsme si došli na večeři.

Baví tě vedle biatlonu i jiný sport?
Baví mě hodně sportů, ale nejraději běhám delší
tratě. Chodím do atletiky TJ Lokomotiva Veselí
nad Lužnicí. Moc se mi na atletice líbí. Mám
tam spoustu kamarádek a výborné trenéry.
Kolik času biatlonu věnuješ? Je náročné tréninky skloubit se studiem na základní škole?
Střelbu na biatlon jsem začala trénovat měsíc
před prvním závodem a střílela jsem denně.
Střelbu ale musím trénovat hlavně po běhu,
takže jsem musela denně před střelbou i běhat.
Na mých prvních závodech, které byly v Praze, jsem skončila na 1. místě, takže trénování
se mi vyplatilo. Měla jsem z tohoto úspěchu
moc velkou radost. Pokud mě nečekaly závody
o víkendu, trénovala jsem střelbu s během tak
3x do týdne. V týdnu před závody jsem trénovala každý den, teda pokud mi to počasí dovolilo. Střílím totiž venku na zahradě za domem
a běhám mezi domy ve čtvrti, kde bydlíme. Běh
jsem měla natrénovaný vlastně dvakrát, protože
do toho jsem ještě 3x týdně chodila na atletiku
do Veselí. Učím se celkem dobře, takže si myslím, že se škola s mými sportovními aktivitami
dá skloubit. Když jsem se vrátila z některých víkendových závodů později a nestihla jsem se na
pondělní vyučování dostatečně připravit, vždy
mi moje paní učitelka Ilona Klimešová vyšla
vstříc.

Co máš na biatlonu nejraději?
Moc se těším na každé závody. Střelba i běh
mě hodně baví. I když jsem před závodem vždy
nervózní, moc si to nakonec užiju. Mám radost
z mých úspěchů a i z toho, jak mi všichni fandí.

Jak jsi se do Letohradu těšila? Jaký dojem
sis z mistrovství přivezla?
Já se na mistrovství těšila hrozně moc. V Letohradu závodily ty nejlepší holky z mé kategorie. Závodilo nás tam 20, ale v celorepublikovém žebříčku nás bylo 42. Hned první den
a první závod jsem vyhrála! Všichni z oddílu
z mého titulu měli obrovskou radost a já přijímala od všech gratulace. Radost mi udělaly
i soupeřky, které mi taky gratulovaly. Na celé
mistrovství budu vzpomínat určitě dlouho. Byly
to pro mě největší, nejdůležitější a nejkrásnější
závody.
Jak probíhal sobotní štafetový závod a nedělní závod?
Druhý sobotní závod se běžel jako trojčlenné
štafety a já jsem tak mohla běžet s mou sestřenicí. Doplnila nás jedna kamarádka z Valašského
Meziříčí. Společně jsme se před závodem s holkami rozcvičovaly a měly jsme společně nástřel
zbraní. I v tomto to byl jedinečný zážitek, protože štafety se běží pouze na Mistrovství ČR.
Já běžela první úsek a běželo se mi dobře. Další
naše holky ze štafety na svých úsecích zabojovaly a štafeta z Rožnova pod Radhoštěm byla
nakonec jediná, která nás v tomto závodě předběhla. V cíli jsme se pořád objímaly a nemohly
jsme uvěřit, že máme stříbro! V neděli ráno byl
závod s hromadným startem na 1,5 km. I na něj
jsem se hrozně těšila. Na střelnici jsem doběhla s Nelou Lušovskou z Rožnova na stejno, ale
ona zastřílela za „0“ a já jsem musela za jednu

Je ještě něco, co bys chtěla čtenářům, svým
blízkým nebo fanouškům sdělit?
Všem bych chtěla moc poděkovat za podporu!
V pondělí ve škole na mě čekalo krásné přivítání od paní učitelky Klimešové. Připravila
kvůli mně výzdobu třídy, spolužáci mi zazpívali
a společně jsme všichni od paní učitelky dostali
zmrzlinu a šampaňské. Osobně mi přišel do třídy pogratulovat i pan ředitel Jan Holas a předal
mi krásnou knihu „BIATLON cesta na vrchol“
s věnováním za ZŠ Komenského.
				

-min-

DDM
INFORMACE
V neděli 19. 11. zveme děti od 9.00 do 11.00
na tvořivou dílnu „Tvoříme z přírodnin, aneb
co les dá“.
Cena (materiál) 50 Kč, členové zájmových
kroužků 40 Kč. Přihlášky posílejte předem
nejpozději do 15.11.
V sobotu 25. 11. od 9.00 hodin pořádáme další Tvořivou dílnu, tentokrát s názvem „Podzimní dekorace“.
Dílna je určena pro děti od 7 let, vyrábět budou dekoraci do bytu nebo na zahradu.
Cena (materiál) 50 Kč, pro členy zájmových
kroužků 40 Kč. Přihlášky předem v DDM
nebo na tel. 381 522 013 nejpozději do 20. 11.
Jaroslava Kohoutová
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ROLNIČKA
Nadace Jistota podpořila provoz chráněné dílny Diakonie Rolnička
Rolnička našla podporu u Nadace Komerční banky a.s - Jistota, která z Otevřeného
fondu rozdělila 1 013 556 Kč mezi šest vybraných organizací na prevenci sociálního
hendikepu lidí se zdravotním postižením.

roby v Rolničce je litá keramika vytvářená
pomocí sádrových forem. Nové sádrové
formy, které Rolnička z příspěvku Nadace
Jistota také zakoupí, zajistí výrobu kvalitních produktů.

v Obchodě dobré vůle v historickém centru
Tábora, tak na internetovém portálu Fler.cz
a samozřejmě také na Vánočním jarmarku,
který Rolnička letos uspořádá 9. prosince
v Soběslavi.

Projekt Rolničky získal finanční podporu
197 316 Kč, předání daru se uskutečnilo
12. října v Soběslavi. Finanční příspěvek
organizace využije letos a v roce 2018
na provoz a rozvoj keramické dílny a také
bude moci zakoupit novou keramickou pec.
„Naše současná elektrická pec je stará téměř 20 let, je poruchová a již dosluhuje,
proto jsme s velkou radostí uvítali finanční
pomoc Nadace Jistota. Nová pec nám pomůže zachovat deset pracovních míst v keramické dílně,“ říká Ivan Mrkvica, vedoucí
chráněné dílny Rolničky. Práce má pro lidi
s postižením nejen praktický, ale také nezastupitelný socializační a rehabilitační
význam.

A na jaké výrobky se mohou zákazníci Rolničky těšit? Ještě v letošním roce
se na trh dostanou hrnky s novými dekory zvířátek, které bude možné zakoupit jak

Za Diakonii Rolnička
Mgr. Monika Macáková
projektová manažerka

Chráněná dílna Rolničky zahájila svůj provoz v roce 1996 a je jedinou chráněnou dílnou na Táborsku, která nabízí uplatnění lidem i s těžším mentálním postižením, kteří
by se na trhu práce jinak uplatnili jen těžko.
Přispívá tak k prevenci sociálního vyloučení těchto osob. V současné době chráněná dílna zaměstnává 35 lidí s mentálním
a zdravotním postižením a zaměřuje se na
ruční výrobu keramiky, textilu a výrobků
ze dřeva, které v sobě snoubí řemeslnou
zručnost a originální výtvarný výraz.
K žádaným produktům patří zejména keramika, jejíž výroba má v regionu dlouholetou tradici. Hlavním pilířem keramické vý-

Člen správní rady Nadace Jistota Daniel Hořt předává šek řediteli Diakonie Rolnička Karlu
Novákovi (fotoarchiv Rolničky)

ROLNIČKA HLEDÁ ŘIDIČE
Rolnička hledá řidiče pro denní svozy klientů do střediska a zpět domů.
Jedná se o práci pro člověka se změněnou pracovní schopností (částečný nebo úplný invalidní důchod) na částečný úvazek (3 hodiny denně).
Podmínkou je řidičský průkaz skupiny B, nástup možný od půlky května. Zájemci se mohou hlásit na telefonu 777 833 417, na e-mailu dispecer@rolnicka.cz nebo na recepci Rolničky v Mrázkově ulici. Vzhledem
k časné pracovní době je práce vhodná zejména pro zájemce ze Soběslavi a blízkého okolí.
Ludmila Pokorná
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iBOCCIA v Diakonii Rolnička
V pondělí 18. září 2017 se naši klienti zúčastnili turnaje v integrované
Boccii, který se konal v Českých Budějovicích. Turnaj pořádalo DOMINO – služba pro lidi s duševním onemocněním a centrum ARPIDA
u příležitosti dne Duševního zdraví. Přihlášeno bylo osm týmů z celého
našeho kraje. Celý turnaj ovládlo a za 1. místo pohár do táborské Rolničky
přivezlo družstvo TYGŘÍ DRÁPY! Krásné 2. místo vybojovalo družstvo
ROLNIČKA Soběslav, ve kterém Rolničku reprezentují mladší klienti.
Dospěláci – STŘELCI se umístili na „bramborovém“ 4. místě. Naše výprava tak z Budějovic odjížděla moc spokojená. Radost nám neudělaly
jen krásné ceny, ale hlavně předvedená hra při jednotlivých zápasech.

hodně pevné nervy a štěstí do zápasů a děkujeme jim za vzornou reprezentaci Diakonie Rolnička a města Soběslav.
Moc děkujeme Ing. Pavlu Balounovi, že se rozhodl finančně podpořit
sportovce s hendikepem. Jeho firma BANES s.r.o se stala generálním
sponzorem hráčů iBoccii Diakonie Rolnička i pro letošní sezonu.
Za Diakonii Rolnička - Ing. Mádr Pavel
trenér iBoccii v Diakonii Rolnička

Hostem turnaje byl stříbrný medailista z Letních paralympijských her
v Londýně z roku 2012 Radek Procházka, který si s vítězným – tedy naším týmem – zahrál před slavnostním vyhlášením zápas. Tento exhibiční
zápas naši borci vyhráli a ten den se tak pro ně stal opravdu jen vítězným.
V úterý 19. září 2017 jsme se zúčastnili v Arpidě v Českých Budějovicích
besedy s Radkem Procházkou. Podělil se s námi o zážitky z vrcholných
sportovních soutěží, kde reprezentoval ČR. Poutavé povídání doplnil
spoustou krásných fotek. Beseda byla poučná a moc se nám všem líbila.
25. září 2017 se klienti zúčastnili prvního turnaje 1. ligy v iBoccii
v nové sezoně. Mladší klienti i dospělí pilně na tento zápas trénovali
hned po prázdninách a po dovolených. Jsme velice rádi, že tento trénink
přinesl i kýžené ovoce. ROLNIČKA SOBĚSLAV v turnaji získala 2. místo a stříbrnou medaili a STŘELCI získali sice „bramborové“, ale moc cenné umístění. Další turnaje sezony 2017/2018 se budou v Českých Budějovicích konat v měsících leden 2018, březen 2018 a duben 2018. V letošní
sezoně jsme si dali za cíl vylepšit loňské pozice celkového hodnocení
(mladší skončili 5. a starší 8.).
I letos se těšíme na naše dobrovolníky, kteří nás na turnajích budou doprovázet a budou plnit funkci rozhodčích. Klientům obou družstev přejeme

Družstvo STŘELCI a ROLNIČKA na zářijovém turnaji v Českých Budějovicích (fotoarchiv Rolničky)

SOBÍK
					
Od října jsme v RC Sobík rozjeli nový pravidelný program, který už je v plném proudu.
Kvůli velké poptávce došlo k malému rozšíření
a k malým změnám v programu. Za zmínku stojí především nové rozdělení pohybových hrátek
pro děti a také jsme přidali jógu pro děti od 5 do
12 let. Pod vedením lektorky jógy Barbory Fričové můžete umožnit svým dětem proniknout
do staroindického systému pomocí zábavných
her, tance, malování, příběhů a pohádek.

Pravidelný program herny:
•

Pondělí (lichý/sudý týden)
9-11 Tvoření pro maminky s dětmi/
Zpívánky pro batolátka + od 9.45 volná
herna

•

Úterý
9-11 Pohybové hrátky pro děti do jednoho roku + od 9.45 volná herna

•

Středa
9-11 Pohybové hrátky pro děti od jednoho do dvou let + 9.45 volná herna
16-17 Jóga pro děti 5-8 let

NOVINKY
17.15-18.15 Jóga pro děti 9-12 let

•

Čtvrtek
9-11 Pohybové hrátky pro děti od dvou
let + 9.45 volná herna
18-19 Těhotenské cvičení

•

Pátek
10-11 Cvičení po porodu (cvičení s
kočárky, cvičení s dětmi v šátku nebo v
nosítku)

Volná herna začíná po programu v 9.45, volnou
hernu lze využít i bez programu.
Nezapoměňte: ve čtvrtek 7. prosince od 9-11
hodin (tentokrát v kulturním domě) se bude konat „Burza knih a hraček“.
Také bychom rádi poděkovali všem maminkám, které k nám dorazily a naši herničku
pravidelně navštěvují. Jsme rádi, že můžeme
společně trávit čas a že se můžeme navzájem
s vašimi dětmi inspirovat k další činnosti. Pokud jste ještě naši herničku nenavštívili, věříme, že s nadcházející zimou tak učiníte.

Kolektiv RC Sobík
Kontakt:
• RC SOBÍK, nám. Republiky 110, Soběslav
• Tel. 776 885 766
• Facebook - Spolek Rodičovské centrum
Sobík
• www.rc-sobik.webnode.cz
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I MY

Přijďte si užít 25. listopadu netradiční odpoledne pro velké i malé ...
v kostýmu kouzelníka, mága, čarodějky :-) .... Budou netradiční zábavné
hry, tanečky, jídlo, pití ... Vše, co k tancovačce patří! Provádět nás budou Danek Šimek a Richard Dračka, zahraje skvělá kapela Mex Wave....
Těšíme se na vás! Vstupné 80 a 50 Kč na místě… Sál restaurace Na Staré,
Želeč. Výtěžek tancovačky pomůže naším prostřednictvím zajistit službu
raná péči pro děti s postižením.
TÝDEN RANÉ PÉČE

a dítě samotné podpoří v jeho rozvoji. Služba
je určena rodinám dětí od narození do sedmi let.
Více se můžete dozvědět v soběslavské knihovně
na výstavě o I MY anebo se přijít podívat v Den
dveří otevřených přímo do prostor I MY, v 1. patře
nad Českou poštou.
Více se dozvíte na stránkách www.imy-sdruzeni.cz

Týden věnovaný službě RANÁ PÉČE probíhá v celé republice
od 6. do 12. listopadu. Naše organizace se připojila ke kampani a ráda
by tak upozornili na přínos této terénní, bezplatné služby, která pomůže rodičům lépe se vyrovnat s postižením či opožděným vývojem dítěte

Těšíme se na vás
Klára Csirková
koordinátor I MY o.p.s., www.imy-sdruzeni.cz

SOKOL
8. říjen „ Památný den sokolstva“ - odhalení pamětního kamene
Dne 9. října byl u kostelíka sv. Víta u sokolské lípy za přítomnosti starosty města ing. Jindřicha Bláhy, členů sokola, baráčníků, rychtáře
V. Kastnera, kronikářky M. Klimešové, občanů
města a za zvuků žesťového kvarteta L. Blehy
slavnostně odhalen pamětní kámen na počest
znovuobnovení činnosti Sokola v Soběslavi.
Pamětní kámen pro nás vytesal Martin Mikula. Doba jeho osazení není náhodná. Česká
obec sokolská si každoročně připomíná 8. říjen jako významný den odkazující na tragické
události roku 1941. Toho dne zatklo gestapo
takřka celé vedení sokolské organizace a v následujících dnech bylo vydané nařízení, kterým
byla ČOS oficiálně rozpuštěna. Proto 8. říjen
symbolizuje cílenou likvidaci nejen sokolské
reprezentace, ale i české společenské elity,
a je významným mezníkem v dějinách Sokola, kdy byla ohrožena jeho samotná existence.
Od této neblahé události uplynulo 76 let. My
si dnes připomínáme nejen ji, ale i dlouhých
155 let od vzniku nejvýznamnějšího tělovýchovného hnutí založeného Dr. M. Tyršem
a podnikatelem M. Fügnerem dne 16. 2. 1862
v Praze. Tímto dnem odstartovalo české tělocvičné hnutí Sokol, které se svou vlasteneckou
ideou přimklo k osudům českého národa a kopírovalo jeho osudy. Vychovávalo členy k pocitu sounáležitosti, bratrství, čestnosti v životě
a odpovědnosti k vlasti. Podílelo se na dějinných
událostech a zvratech naší země. V době největší slávy se hlásil k Sokolu milion obyvatel.
Členové této masové organizace se vyznačovali
láskou k vlasti a měli ve společnosti nevídanou autoritu. Vyznamenali se mnoha hrdinskými činy v obou světových válkách, nacházíme je i mezi legionáři, kde měli příznivý vliv
na soudržnost armádních jednotek. Nepřekvapuje nás proto, že byl Sokol čtyřikrát zakázán nebo omezen válkami a totalitními
režimy. Ve druhé světové válce bylo popraveno a umučeno 3 400 členů, 1 200 zatčeno
a při květnovém povstání padlo 664 sokolů.
Ze soběslavské sokolské jednoty byli popraveni
nebo zemřeli v koncentračních táborech v le-

tech 1939 - 1945 náčelník Václav Bubník 1943
v Osvětimi, Josef Bartoš 23. 5. 1943 v Hamnelu u Hanoveru. V plynové komoře v Osvětimi zemřeli z rasových důvodů další členové: Eduard Fischer, člen výboru s manželkou
a dvěma dětmi, Otto Zimmer s manželkou
a dvěma dětmi, Ida Penížková a Marie Pirklová.
Čest jejich památce! Po všech těchto úderech
a ranách Sokol znovu povstal v roce 1990 a obnovil svoji činnost. Dnes se k sokolské myšlence a hnutí hlásí 160 tisíc členů. Pozoruhodné
je to, že se sokolské organizace nacházejí téměř
ve všech kontinentech, kde svou činnost rozvíjely i v době umlčení v rodné zemi. Podobný spolek, který by se mohl pochlubit stejnou
kvalitou historie, nikde na světě neexistuje.
V našem městě byl Sokol založen v roce 1885
a v době jeho největší slávy byl členem každý
15. občan města. Vzpomeňme proto na všechny naše bratry a sestry a poděkujme všem, kteří

se po neblahém roce 1952, kdy byl Sokol opět
zrušen, podíleli na znovuobnovení jeho činnosti.
V našem městě děkujeme celému výboru
pod vedením MUDr. M. Fleischmana, starostovi Sokola a jeho členům J. Hořickému,
V. Medunové, M. Fleischmanové, H. Zvánovcové, která je stále aktivní členkou Sokola.
Závěrem bych si dovolila citovat Masarykův
odkaz nejen Sokolstvu: „Bez národní hrdosti
ztrácí každý národ svoji identitu. Lhostejnost
k vlastním dějinám by se mohla proměnit
v lhostejnost k vlastní národní existenci.
To mějte na paměti - to je odkaz dnešní generaci. Starejte se o naši krásnou zemi s veškerou
péčí. Měl by to být jeden z hlavních cílů našich
životů“.       
Za TJ Sokol Soběslav  
Jaroslava Zemanová
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SLETOVÁ ŠTAFETA 2017
Sletovou štafetu jsme my soběslavské sokolky,
sestry Zvánovcová Helena, Čapková Věra,
Zemanová Jaroslava a Hovorková Helena
vezly dne 23. 9. 2017 do Tábora. V Táboře
nás čekalo velmi příjemné přivítání, milé
úsměvy, ale i kafíčko a zákusky. Povídaly jsme
si o Sletové štafetě a Sokolském sletu.
Do Tábora jsme přivezly i Sletové poselství
– následujícího znění: „Přála bych našemu
poselství, aby oslovilo co nejvíce lidí – zvláště
mladých lidí, aby se otevřeli sokolským idejím
(jeho duchovní stránce – dle zakladatelů Dr.
Tyrše a Fügnera. Je potřeba, aby mladí lidé
pokračovali v obrodě Sokola, nejen cvičili, ale
byli šiřiteli a nositeli jeho myšlenek – pevného
morálního základu, bratrství, čestnosti,
přátelství, pravdivosti, a tak přispěli k obrodě
konzumní společnosti.“
Jaroslava Zemanová
Před krásnou táborskou sokolovnou jsme
se společně vyfotografovaly. Na závěr naší
návštěvy v Táboře nás přišel pozdravit
i starosta Sokola br. Jiří Bělohlav. S hezkým
pocitem jednoho článku pevného štafetového
řetězu, který nás spojuje, jsme odjížděly domů.
Za T.J. Sokol Soběslav
Hovorková Helena

SENIOR-DŮM

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK

Je to neuvěřitelné, ale je to tak….. Senior dům v Soběslavi
oslavil v březnu letošního roku své patnácté narozeniny.
Toto výročí jsme ale oslavili až v září. Na den oslavy přišli
všichni, kdo se na tom, že vůbec tento dům v Soběslavi
je, podíleli. Starosta Ing. Jindřich Bláha, Zdeněk Vránek,
bývalý ředitel Kamil Modl, který otevření Senioru před 15
lety zahajoval.

NP – neznámý pachatel

Těch 15 let uteklo jako voda, v současné době Senior dům
poskytuje ubytování a péči 76 klientům. Několik desítek
klientů se postupně vystřídalo, ale máme i klienty, kteří
jsou zde od samého začátku. Stejné je to i se zaměstnanci, mnozí jsou zde od prvopočátku. To, že Senior dům
je pro obyvatele důležitý, o tom svědčí i převyšující zájem
žádostí. Bohužel, není v našich možnostech všem vyhovět.
Kolikrát, když přijde nešťastná rodina, že by potřebovala pomoci, je mi těžko, ale musím jim oznámit, že místo
bohužel nemáme. Při výběru klientů k příjmu přihlížíme
jednak k délce doby žádosti, ale i ke zdravotnímu stavu
a sociální situaci. Moc bychom si všichni přáli, kdyby byla
možnost přístavby, abychom mohli uspokojit více žadatelů.
A co nového se v současné době děje? Měli jsme oslavu sv. Václava, kdy jsme si při muzice zazpívali, pobavili
se, k tomu jsme měli pohoštění, na kterém jsme se podíleli
s klienty z DPS, kdy jsme si upekli koláčky. Začátkem
října nás přišel potěšit svým vystoupením soubor „Novita“
a nyní se připravujeme na soutěž spojenou s výletem
do DD Máj v Českých Budějovicích. A jak to dopadne?
Nezáleží přeci na tom, jestli vyhrajeme, ale že se zúčastníme.
Lada Haplová

•

NP v období od 1. 9. do 2. 9. v obci Přehořov vnikl do sklepních prostor,
kde nic neodcizil, ale poškodil páčením dveře vedoucí ze sklepních prostor do obytné části domu. Poškozené způsobil škodu ve výši 1.200 Kč.

•

NP v období od 1. 9. do 4. 9. barvou postříkal a pomaloval fasády budov
domu dětí a mládeže, bývalou budovu DDM a fasádu objektu zimního
stadionu v obci Soběslav. Způsobil tím škodu ve výši 8.000 Kč.

•

NP dne 8. 9. v lokalitě v k. ú. obce Svinky poškodil kamenem skleněnou
výplň u motorového vozidla, ze kterého odcizil kabelku s obsahem.
Poškozeným vznikla škoda ve výši 19.500 Kč.

•

NP dne 20. 9. v Soběslavi odcizil volně odložené pánské horské jízdní
kolo. Poškozenému způsobil škodu ve výši 200 Kč.

•

NP v období od 26. 9. do 27. 9. v Soběslavi vyryl rýhy na blatnících,
postranních dveřích i dveřích zavazadlového prostoru, čímž poškodil lak
na zaparkovaném osobním automobilu. Poškozenému způsobil škodu
ve výši 15.000 Kč.

•

NP v období od 28. 9. do 29. 9. v Soběslavi odcizil ze společných
prostor panelového domu neuzamčené pánské jízdní kolo. Poškozené
způsobil škodu ve výši 1.000 Kč.
prap. Romana Šuléřová, O PČR Soběslav

•

Dne 16. 9. došlo během incidentu k úmrtí muže v Grill baru. Případ
vyšetřuje Policie ČR.
Zdroj info: Oddělení tisku a prevence,
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
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CHOVATELÉ V SOBĚSLAVI VYSTAVOVALI DROBNÉ ZVÍŘECTVO
Areál chovatelů ve Slovanské ulici se na přelomu září a října opět zaplnil rodinami s dětmi.
Chovatelé na své tradiční výstavě vystavovali
drobné zvířectvo a exotické ptactvo, návštěvníci
si ale mohli prohlédnout i velbloudy. Výstava
byla spojená také s pravidelnými nedělními
trhy, které se konaly 1. října 2017.

álu podívali také dva velbloudi, oslík a kozy.
Vedle nich stál připravený dětský pracovní
koutek, ve kterém si mohli malí obdivovatelé
vyrobit své oblíbené zvířátko z papíru. Někteří
návštěvníci si na místě pořídili krmivo a potřeby
pro zvířata, nebo si odnesli do rodiny nějakého
nového mazlíčka.

ZO ČSCH Soběslav zorganizovala od pátku
29. 9. do 1. 10. výstavu drobného zvířectva
a pestrobarevného exotického ptactva. Ta navíc byla doplněna také flórou, která se na místě
dala pořídit, podobně jako další drobná zvířata.
Posuzovatelé ještě před zahájením výstavy posoudili a ocenili tři kategorie – králíky, drůbež
a holuby. „Každé zvíře musí být na výstavě posouzené na základě vzorníku a celé řady aspektů, například postoje, stavu srsti, peří a i různých anatomických vad,“ nám sdělil na místě
místopředseda ZO ČSCH Soběslav Martin
Nechutný. Vítězové s největším počtem bodů
pak byli odměněni poháry nebo čestnými cenami. Holubi obdrželi 30 čestných cen, králíci
26 a drůbež 25. Oceňovala se celá řada kolekcí,
složená ze tří nebo čtyř klasifikovaných jedinců
konkrétního plemene. Pokud ale některé posuzované zvíře nesplňovalo podmínky vzorníku,
nebylo klasifikováno a ocenění nedostala celá
kolekce.

Zajímala jsem se, jak organizace takové akce probíhá. Dle Martina Nechutného organizátoři stráví 10 měsíců přípravou výstavy, která trvá tři dny. Dva
týdny pak tráví úklidem, když výstava skončí.
„Zaměřujeme se na opravy a snažíme se vždy
vymyslet něco nového na další rok. Výstavu
připravujeme obvykle od ledna až do října.
Do areálu chovatelů docházíme postupně
na brigády ve svém volném čase. Od poloviny
srpna předáváme pozvánky a přihlášky vystavovatelům, aby svá zvířata na výstavu přihlásili. Náročných je ale hlavně posledních čtrnáct
dní před zahájením akce, kdy na místě trávíme
i víkendy. Probíhají úklidy, malování, zakle-

cování a jiné přípravné práce,“ říká Martin
Nechutný a dodává, že v letošním roce například v areálu opravili halu a vyměnili střechy,
které již byly ve špatném stavu.
Chovatelé mají v současné době na 70 členů.
Členská základna ale stárne a otevírá se také
mladé generaci. Věnovat se chovatelství není
dle Martina Nechutného až tak složité. „U mě
to bylo jasné, protože chovatelství se u nás
předávalo z generace na generaci. V dnešní
době lidé mají zájem, ale často u toho nevydrží.
To je škoda. Sice je to časově náročný koníček, ale pěkný a pro milovníky zvířat naplňující. V chovatelství je to o velké trpělivosti, kdy
každého chovatele potká třeba i neúspěch, ale
pokud se podaří odchovy, je vše zapomenuto.“
Příští rok chovatelé oslaví 95. výročí, na které
chystají překvapení. Co to bude, se ale dozvíme
až příští rok v říjnu. Dne 5. listopadu se uskuteční pravidelné nedělní trhy (od 7 do 11 h).
			
-min-

Poháry obdrželo 17 chovatelů v různých kategoriích. Hodnotil se například králík ŠAMPION 2017, nejlépe oceněná čtyřčlenná kolekce,
nejlepší mladý chovatel králíků, nejlepší kohout
výstavy nebo nejlépe oceněná husa. Předáno bylo také několik putovních pohárů a Pohár Františka Podlahy, který získávají pouze
členové ZO Soběslav, chovatelé kolekcí hrabavé drůbeže. Putovní pohár pro nejlepšího chovatele ZO ČSCH Soběslav pak předával starosta města Jindřich Bláha nejlepšímu chovateli
králíků Pavlu Radostovi v pátek v dopoledních
hodinách.

Zleva: Vladimír Drachovský, Martin Nechutný, Petra Pospíšilová, Pavel Radosta,
Dětem pro radost se vedle malých zvířat do are- Jindřich Bláha; Foto: ZO ČSCH Soběslav
Obec Sviny zveřejňuje tímto
v souladu se zákonem o obcích
a předpisech souvisejících

Výstava ovoce a zeleniny
Letošní výstavu ovoce a zeleniny navštívilo celkem 127 dětí
ze soběslavských škol a školek.

O namalování obrázků s podzimní tématikou jsme požádali děti ze
sluníčkové a měsíčkové třídy MŠ
Nerudova. Obrázky nám utvořily krásnou atmosféru výstavy.
Celou výstavu nám aranžovala
Jitka Princová za pomoci Aleny

Pincové a Jitky Pakostové, která
nám pro děti upekla perníčky.
Na výstavě bylo i přes letošní
nepřízeň počasí vystaveno 57
vzorků jablek, 4 vzorky hrušek,
vlašské ořechy a 5 vzorků vína.

I zelenina měla své zastoupení
v podobě cuket, rajčat, paprik, červené řepy, okurek nebo obrovské
dýně Golem. Nesmíme zapomenou na krásné jiřiny od pěstitele

PRONÁJEM OBECNÍ
HOSPODY VE SVINECH
v budově č. p. 51

Maška z Vyhnanic, kterému moc
děkujeme za jejich poskytnutí.
I letos jsme soutěžili o nejkrásnější jablko Soběslavska.
Vyhrála Bohunka Hronovská
s odrůdou Golden a odměněna
byla diplomem a věcnou cenou.
Chtěla bych poděkovat členům
výboru za pomoc a všem, kteří
nám přinesli své výpěstky.
Alena Pincová

Bližší info naleznete
na webových stránkách
obce Sviny:
www.obec-sviny.cz
v položce Úřední deska
a Aktuality.
Zájemci mohou své nabídky
posílat poštou na adresu
obecního úřadu ve Svinech
do 30. 11. 2017.
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TENIS

POZVÁNKA DO ŽELČE
Proslulý fotograf přenocuje v Želči
Obrazárna Špejchar Želeč představí v sobotu dne 2. prosince
v 18.00 hod. tvorbu 13 fotografů, kterou osobně zaštítí
světoznámý fotograf Robert Vano. Výstava mocně završí
páté výročí želečské galerie. Návštěvníkům zazpívá slavné
muzikálové písně Michaela Katráková a Robert Vano bude
vyprávět a rozdávat autogramy v předvečer svých sedmdesátých narozenin až do pozdní noci. Hosty potěší mistrovy knihy
a katalog, vtipně shrnující příběh jeho života.
Pavel Šmidrkal

POZVÁNKA DO VESELÍ N. L.
• So 14. 10. – Ne 19. 11.
VÝSTAVA HOLD ŽIVOTU
• Ne 5. 11.

17 h

HONBA ZA METEOREM
Divadelní hra s živou hudbou
na motivy románu Julesa
Verna.
• Úterý 7. 11.
19 h
CO BY MŮJ SYN MĚL
VĚDĚT O SVĚTĚ
Fredrik Backman, další
představení z cyklu Listování
• Neděle 12. 11.
17.30 h
LEKCE HOOP FIT A HOOP
DANCE
• Středa 15. 11.
20 h
POUTNÍCI - koncert

• Pátek 17. 11.
19 h
OCHUTNÁVKA SÝRŮ
A VÍN
• Úterý 21. 11.
19.30 h
OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ

SOBĚSLAVŠTÍ TENISTÉ UKONČILI SEZONU
Tenisový klub v Soběslavi s nadcházejícím podzimem ukončil svou sezonu. Závěrečný turnaj soběslavští tenisté odehráli 23. září od 8.30 do 17.30 h,
ve stejný den, kdy svůj další triumf na fotbalovém hřišti vybojoval také FK
Spartak Soběslav a v Praze sváděly boj tenisové světové jedničky na mezinárodním utkání Laver cup. To vše ovládlo atmosféru celého dne a poměrně
se vydařilo i počasí, i když noc již byla cestou domů studená.
V průběhu dne se na tenisových kurtech vystřídalo 40 hráčů. Po celodenním
turnaji ve čtyřhře došlo na předání trofejí. Nejprve výbor TK předal pohár
a drobné dary za Hopman cup (celoroční turnaj, který se hraje podle australského vzoru). Ten získali Renáta Bicerová a Lukáš Záruba. Poté následovalo
vyhlášení závěrečného jednodenního turnaje. Na stupních vítězů stanula dvojice Jiří Čáp a Oliver Pánek (viz foto), na druhém místě se umístili Vladimír
Drachovský s Vlastimilem Fraitem a třetí příčku obsadili Vlaďka Kobližková
a Jan Holas.
Po náročných sportovních výkonech část přítomných sledovala průběh Laver
cupu, zatímco zbylá část poseděla venku nad půllitrem piva či sklenkou vína
a zazpívala si převážně klasické a trampské písně za kytarového doprovodu
Davida a Aleše Pánka. Kdo měl po náročném hraní tenisu hlad, mohl si pochutnat na pečeném seleti, které brilantně připravila firma Pokorný catering.
Přes zimu tenisté využijí soběslavskou tenisovou halu, aby nevyšli ze cviku
až do další sezony, která bude zahájena koncem dubna 2018.
-min-

• Ne 26. 11.
19 h
SAMETOVÝ HLAS
Recitál Jitky Zelenkové
• Neděle 26. 11.
17.30 h
LEKCE HOOP FIT A HOOP
DANCE
• Čtvrtek 30. 11.

19 h

DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
Severské drama Zdeňka Svěráka
Michaela Jindová,
KD Veselí n. L.

HOLD ŽIVOTU
„Pocta českobudějovické neonatologii“
MS ČČK Veselí nad Lužnicí za pomoci spolku
FEST 2004 pod záštitou města
Veselí nad Lužnicí pořádá oslavný večer.

Oddíl stolního tenisu při DDM Soběslav
pořádá krajský žákovský turnaj O pohár ředitele DDM Tábor.
4. – 5 . 11. 2017 od 9 do 16 h

10.11.2017 v KD Veselí nad Lužnicí
od 18:00 do 24:00 hodin

malý a velký sál sokolovny Spartaku Soběslav
4. 11. dorost a 5. 11. starší žactvo

muzika, rozhovory, setkávání, občerstvení

FOTBAL

TSB - JESUS CHRIST SUPERSTAR + CODA
WOHRYZEK BAND

ROZPIS FOTBALOVÝCH
ZÁPASŮ NA LISTOPAD 2017

CIHELN a spol.
MRAVENCI
PARAPLE s Václavem Brůžkem
THE VARLATANS
FLYING PARTIES

11.
13.
14.
15.

Soběslav
Soběslav
Hořovicko
Soběslav

Lomnice
M. Lázně
Soběslav
Dobříš

So 4.11.
So 4.11.
So 11.11.
So 18.11.

10,00
14,00
14,00
13,30

žáci
muži
muži
muži
František Maršík
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ZPRÁVY Z FK SPARTAK SOBĚSLAV
V dalších zápasech divize jsme hlavně v domácím prostředí uspěli. Po desátém kole jsme
na čtvrté příčce s 18 body. Přijďte podpořit
a povzbudit naše hráče při dalších domácích
zápasech v měsíci listopadu.
FK Spartak Soběslav - TJ Přeštice 4:1 (1:0)
Góly: 28. a 63. Nohava, 82. T. Mazouch, 88.
Dvořák – 65. Sýkora.
Rozhodčí: Janíček - Štuk, Hrkal. Delegát: Řezáč.
ŽK: 0:1 (Štěpán).
Diváků: 310.

SK Aritma Praha - TJ Spartak Soběslav 6:0
(1:0)
Góly: 38. Macek, 48. Junek, 58., 59. a 88.
Glasnovič, 80. Beneš.
Rozhodčí: Radina – Matoušek, Vnuk. Delegát:
Jiřík.
ŽK: 1:1 (Baran - Boháč).
Diváků: 90. .
FK Spartak Soběslav - SK Klatovy 1898 3:0
(1:0)
Góly: 21. a 68. Šmídmajer, 80. Vaněk.
Rozhodčí: Cichra - Lafek, Leška. Delegát:

Hanzal.
ŽK: 0:1 (Janda).
Diváků: 250.
SK Rakovník – FK Spartak Soběslav 2:1
(1:1)
Góly: 43. (pen.) a 59. Schwendt – 34. Dvořák.
Rozhodčí: Hodek – Duda, Pálek. Delegát:
Míka.
ŽK: 3:3 (Besta, Spal, Nwogu – Vaněk, Žalda,
Dvořák).
Diváků: 213.
			František Maršík

INZERCE

HOKEJ
PROGRAM ZIMNÍ STADION
lední hokej – listopad
4. 11.

10:00 h MŽ, SŽ – IHC PÍSEK

5. 11.

9:30 h 4. třídy – TJ Sušice, BW Linz

11. 11.

10:00 h 2. třídy – LOKO Veselí n. L., IHC Písek

12. 11.

17:00 h muži – SLAVOJ Č. Krumlov

17. 11.

15:00 h MŽ, SŽ – Slavoj Č. Krumlov

19. 11.

17:00 h muži – HC Tábor „B“

25. 11.

10:00 h MŽ - Lvi ČB

25. 11.

14:30 h 4. třídy - SLH J. Hradec, Č. Krumlov

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS
LISTOPAD 2017
Program sportovišť TJ Spartak na:
http://spartaksobeslav.isportsystem.cz/
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle

5.11.2017
12.11.2017
19.11.2017
26.11.2017

14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45

Vstupné 40 Kč

KONZULTANT ZDRAVÉ VÝŽIVY
Miroslav Němec
bude v Soběslavi v sobotu 4. 11.
v ul. Nerudova - Pekárikovi
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JUDr. Ing. Miroslav NOSEK, advokát, tel. 777 794 871
oznamuje změnu místa a provozní doby kanceláře v Soběslavi
od 1. září 2017 v kanceláři Insurance waves s.r.o.
na nám. Republiky 143/14, Soběslav, poblíž lékárny
každý pátek od 13:00 do 16:00 hod.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPĚ







•

Koupím Simsona 3000 Kč.
T. 736 741 967

•

Koupím byt v Soběslavi,
tel. 604 443 527

•

Koupím dům, byt, nebo chatu v
Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862

•

Koupím mopeda Stadion, Babeta,
pionýra nebo jinou starší motorku CZ,
JAWA může být i nepojízdná nebo
náhradní díly. Tel. 721 707 587

•

Koupím byt v Soběslavi.
Tel. 601 561 420

•

Koupím garáž v Soběslavi.
Tel. 601 561 420
PRODEJ

• Nemovitosti - www.inrekareality.cz
• Prodám dům po opravě v Soběslavi
4 byty tržně pronajato, čistý měsíční
výnos 12 000 Kč. Cena: 1 600 000 Kč.
Tel. 603 442 474
OSTATNÍ
• Pronajmu malý byt v Soběslavi 6 000
Kč/m úplně se vším. Tel. 603 442 474
• Upeču vánoční cukroví, cca 25 druhů.
Objednávky na tel. čísle 605 526 039
po osmnácté hodině.

OPAKUJTE INZERÁTY
A ZÍSKEJTE SLEVU 10%
PODKLADY ZAŠLETE NA
e-mail : hlaska@musobeslav.cz

DARUJI
z rodinných důvodů pětiletou kočičku
Báru (britská modrá bez PP). Je zvyklá
v bytě. Přidám kočičí záchod a škrabadlo.
Pouze do dobrých rukou.
Informace v odpoledních
na tel. 734 493 600.

Nabízené právní služby:

hodinách

sepis kupních, darovacích, nájemních smluv k nemovitostem
vymáhání pohledávek, obrana před exekutory, oddlužení
sepis návrhů na rozvod, majetkové vypořádání manželů
zastupování před soudy v občanských, obchodních i trestních věcech
řešení pracovních problémů z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele
Mimo výše uvedenou dobu k zastižení v kanceláři na adrese:
Havlíčkova 690, Tábor (nejlépe po tel. domluvě),
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Hospoda Hvížďalka
k pronajmutí.
Více informací na tel.
776 722 524.

Nejlevnější
Non-stop 24h

Nejlevnější
Non-stop 24h

TAX I
Dana

777 866 416

Veselí nad Lužnicí
Jirka 774 866 421

PRODEJ DŘEVĚNÝCH
BRIKET A PELET
Borové pelety A1 - 5,70 Kč/kg
Brikety borovice/smrk - od 4,20 Kč/kg
Brikety dub/jasan - 5,40 Kč/kg

Kontakt: Mgr. Štěpán Staněk
Odběrné místo: Dřevovýroba Staněk, Přehořov 87 (objekt bývalého kravína)

Telefon: 736 682 549 po - ne 8 - 18 hod.

&

Venca

775 332 813

Soběslav
Václav 777 866 474
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MONIKA
Půjčovna svatebních
a společenských šatů
Nabízí:
šaty do tanečních s 50 % slevou,
dámské společenské šaty s 50 % slevou,
pánské obleky “SLIM” s 50 % slevou.
Tř. Čs. armády 213/III, Veselí nad Luž.
Tel. 723 512 899
ČT 17 - 19 h - jinak po tel. domluvě
www.pujcovna-monika.cz

ROZVOZ OBĚDŮ
A UBYTOVÁNÍ
V OBCI HLAVATCE
Od 2.1.2018 nabízíme možnost
stravování v jídelně Hlavatce
(na návsi proti kostelu) a rozvoz obědů
až do domu. Rozvážíme i do ﬁrem.
Zároveň nabízíme ubytování (kapacita
cca 40 osob) s možností ﬁremních
a soukromých akcí. V objektu
je k dispozici i přednáškový sál.
Uvaříme snídaně, obědy, večeře, svačiny
dle vašich požadavků.
Objednávky a informace na mobilu
723 546 780, 607 763 776 nebo emailem
stravovani.hlavatce@seznam.cz
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GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
Tel.: + 420 605 163 108
KANCELÁŘ:
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz

INFOCENTRUM
MĚSTA SOBĚSLAVI

Sortiment
• cyklistické mapy a průvodce
• turistické deníky, známky
a vizitky
• suvenýry a trička s logem
Soběslavi

www.musobeslav.cz
infocentrum@musobeslav.cz
MěÚ nám. Republiky 59
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Uzávěrka inzerce 10. 11., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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