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ŘÍJNOVÉ AKCE V SOBĚSLAVI
4. - 6. 10. Soběslavská výstava chovatelů spojená s okresní výstavou
holubů, králíků, drůbeže a exotického ptactva, areál chovatelů,
Pá a So 8 - 18 h, Ne 8 - 13 h (více str. 24)
8. 10. - 7. 1. Kurz paličkované krajky pod vedením Lenky Jelínkové,
Blatské muzeum - Rožmberský dům, vždy v úterý od 17,30 h
11. 10. Na podzim PO ŠKOLE! s pelhřimovskou kapelou 4zdi,
sál ZUŠ, 19 h
11. 10. Soutěž o nejlepší sulc - gastroakce v klubu Černá kočka, 18 h
12. 10. O chlebu a pivu - gastro akce konající se u příležitosti
Mezinárodního dne chleba, klub Černá kočka, 17 h
12. 10. Drakiáda - stavění a pouštění draků, prohlídka letecké techniky,
lety kluzákem, dětem zapůjčení šlapacích letadel, letiště, 11-17 h
13. 10. Jak si princezna vzala draka - pohádka, kulturní dům, 10,30 h
16. 10. Staré i nové zvěsti ... o úloze Soběslavi při cestách posledních
Rožmberků - přednáška mladého soběslavského historika Mgr.
Petra Petkova, Blatské muzeum - Rožmberský dům, 17 h
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Strážníci městské policie dostali
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Slavnostní hokejový zápas
k výročí 90 let

str. 21

NEPŘEHLÉDNĚTE
Adventní kalendář akcí
Pořádáte v průběhu adventu a Nového roku zajímavou kulturní, společenskou či sportovní akci
v Soběslavi nebo jejím okolí? Máte-li zájem o její
zveřejnění v tištěném kalendáři akcí, pošlete
informace o akci na infocentrum@musobeslav.cz
s těmito údaji: název akce, datum, místo konání
a kontakt na pořadatele. Uzávěrka zasílání informací do kalendáře je 20. 10. 2019.
Děkujeme, M. Pimperová

Výluky na trati č. 220
V říjnu 2019 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 220 v různých úsecích.
Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové
spoje nahrazeny autobusovou přepravou.
Více informací naleznete na oficiálních stránkách
ČD v sekci omezení provozu:
www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu.
redakce

17. 10. Intimní příběhy z ráje - divadelní hra, kulturní dům, 19 h
23. 10. Od Tábora do Kyrgyzstánu - země pastevců, jurt a velehor, kulturní dům - přednáška cestovatele Pavla Mráze, Blatské muzeum
- Rožmberský dům, 17 h
25. 10. Blackband - koncert, 19 h
25. 10. Vše o mase a grilování - přednáška ředitele masokombinátu Ing.
Jaroslava Janouška spojená s ochutnávkou, klub Černá kočka, 18 h
26. 10. Slavnostní hokejový zápas k výročí 90 let OLH Spartak Soběslav,
zimní stadion, 17 h (více str. 21)
31. 10. Jakub Smolík „60“ - koncert, kulturní dům, 19 h

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch

Středa 9. 10. a 23. 10.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

19. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 27. srpna 2019.
Usnesení č. 19/209/2019
Rada města bere na vědomí informaci
starosty města o jednání s vedením Správy železniční dopravní cesty, s. o., Praha,
o budoucí realizaci dopravního přestupního terminálu v Soběslavi.
Usnesení č. 19/210/2019

2019 dle návrhu předloženého ředitelkou
organizace Ing. Zinou Petráskovou
v souvislosti s nákupem nové multifunkční
pánve.
Usnesení č. 19/215/2019
Rada města na základě žádosti ředitele
Základní školy Soběslav, Komenského 20,
Mgr. Jana Holase souhlasí s přijetím účelově určeného peněžitého daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,
Praha, prostřednictvím charitativního projektu „Obědy pro děti“ na úhradu obědů
v rámci školního stravování pro žáky této
základní školy v období od 2. 9. 2019 do
30. 6. 2020 v celkové částce 20.176 Kč.

Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou
se stanoví školské obvody základních škol
zřízených městem Soběslav a části společných školských obvodů ze dne 14. 12.
2005, ve znění obecně závazné vyhlášky
č. 1/2014, a doporučuje jej zastupitelstvu
města ke schválení.

Rada města souhlasí s obsazením uvolněného bytu v Domě s pečovatelskou službou
v ulici Mrázkova čp. 745/III v Soběslavi dle
návrhu předloženého sociálně zdravotní
komisí.

Usnesení č. 19/211/2019

Usnesení č. 19/217/2019

Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, kterou se stanoví
školský obvod mateřských škol zřizovaných
městem Soběslav a část společného školského obvodu mateřských škol, a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.

Rada města na základě výsledku výběrového řízení, které se konalo dne 31. 7. 2019,
souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu
mezi městem Soběslav a paní Simonou
Kolbovou, Soběslav, na pronájem nebytových prostor na náměstí Republiky čp. 148
v Soběslavi o výměře 38,70 m2 za roční nájemné ve výši 41.000 Kč.

Usnesení č. 19/212/2019
Rada města souhlasí s programem 6. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se uskuteční ve středu 25. září 2019
od 18:00 hodin v malém sále Kulturního
domu města Soběslavi:
1. Změna č. 3 rozpočtu města v roce
2019
2. OZV č. 2/2019, kterou se stanoví
školské obvody základních škol
3. OZV č. 3/2019, kterou se stanoví
školský obvod mateřských škol
4. Majetkové převody
5. Různé
Usnesení č. 19/213/2019
Rada města v návaznosti na změnu metodického výkladu MŠMT k odměňování pedagogických pracovníků schvaluje s účinností od 1. 9. 2019 plat ředitelce MŠ DUHA
Soběslav, sídliště Míru 750, Mgr. Aleně
Krejčové a ředitelce MŠ Soběslav, Nerudova 278, Bc. Evě Kuklové dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 19/214/2019
Rada města schvaluje změnu odpisového plánu Senior-domu Soběslav pro rok

Usnesení č. 19/216/2019

Usnesení č. 19/218/2019
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akcí: „Soběslav - chodníky Tyršova a
K Sedlečku“, který se uskuteční 9. 9. 2019
v 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ,
„Výstavba vodovodu v ulici K Sedlečku v
Soběslavi“, který se uskuteční 9. 9. 2019
v 13:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ,
a „Zateplení a oprava severní strany domů
čp. 101/I až 104/I Soběslav“, který se uskuteční 9. 9. 2019 v 14:00 hod. v zasedací
místnosti MěÚ,v následujícím složení:
členové:
• Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města
• Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM
• Ing. Hana Petrů – KT MěÚ Soběslav
náhradníci:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
• František Dukát – člen ZM
• Ing. Bohumír Ctibor – KT MěÚ Soběslav
Usnesení č. 19/219/2019
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Výměna

krytiny objektu čp. 3
Soběslav – Nedvědice
2“, které se uskutečnilo 21. 8. 2019 na MěÚ
Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Fogl Petr, Soběslav, za cenu 929.082 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 19/220/2019
Rada města schvaluje vyjádření potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle
návrhu předloženého vedoucí SZO MěÚ
Soběslav paní Janou Hákovou, jejímž poskytovatelem je FOKUS Tábor, z.s., se sídlem Tábor, Mostecká 2087, 390 02 Tábor.
Usnesení č. 19/221/2019
Rada města souhlasí s konáním akce „Zažít
město jinak“ pořádané spolkem Soběslávka a
p. Radovanem Žákem, Soběslav, dne
8. 9. 2019 od 14:00 hod. do 18:00 hod.
v parku „Na Promenádě“.
Usnesení č. 19/222/2019
Rada města na základě poptávkového řízení souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou Pavel Mrázek, Soběslav, na „Opravu fasády
budovy čp. 55 města Soběslavi“ za cenu
111.900 Kč + DPH.
Usnesení č. 19/223/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou Petr
Nehasil, Soběslav, na „Stavební úpravy
budovy čp. 1/I v Soběslavi – slaboproudé
rozvody“ za cenu 388.138,15 Kč + DPH.
Usnesení č. 19/224/2019
Rada města v návaznosti na usnesení ZM
č. 4/020/2019 souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav
a p. Jiřím Věchetem, Soběslav, o poskytnutí dotace na obnovu krovu, výměnu
střešní krytiny včetně latí a klempířských
prvků na baště městského opevnění umístěné v ulici Komenského čp. 11 ve výši
143.000 Kč v souladu s rozhodnutím Ministerstva kultury ČR a rozpisem účelové
dotace poskytnuté ze státního rozpočtu
v Programu regenerace MPR a MPZ na
rok 2019 pro městskou památkovou zónu
Soběslav.
Usnesení č. 19/225/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi městem
Soběslav a E.ON Distribuce, a.s., České
Budějovice, v souvislosti s realizací akce
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„Příp. STL Soběslav, ul. V Lukách, RD“ na
pozemku p.č. 2103/175 v k.ú. Soběslav,
který je ve vlastnictví města.
Usnesení č. 19/226/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej pozemku p.č. 579/18
o výměře 60 m2 v k.ú. Chlebov manželům
Markétě a Petrovi Hejným, Chlebov, v rámci majetkoprávního vypořádání pozemku
přilehlého k jejich nemovitosti.
Usnesení č. 19/227/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a Jihočeským
krajem, prostřednictvím Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje, České Budějovice,
o právu provést stavbu „1606-03 Předprostor škol v Soběslavi“ na částech pozemků
p.č. 3919/2 a p.č. 3988 v k.ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje.
Usnesení č. 19/228/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit koupi pozemku p.č. 77/1
v k.ú. Soběslav z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, z důvodu sjednocení pozemku a stavby– domu čp. 95/I na
náměstí Republiky v Soběslavi, který je ve
vlastnictví města.
Usnesení č. 19/229/2019

mezi městem Soběslav a společností E.ON
Energie, a.s., České Budějovice, o nájmu
části pozemku p.č. 390/12 v k.ú. Soběslav
o výměře cca 30 m2 (dvě parkovací stání)
za účelem vybudování AC dobíjecí stanice
pro elektromobily. Smlouva bude uzavřena na dobu 10 let za roční nájemné ve výši
8.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 19/233/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou Hřiště 8D, s. r. o., Brno, na dodávku a montáž dětského hřiště do Bezděkovy ulice
v Soběslavi za cenu 282.693 Kč + DPH.
Usnesení č. 19/234/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem
Soběslav a firmou Strabag, a. s., provozní
jednotka Soběslav, kterým se vypořádávají
práce realizované nad rámec uzavřené SoD
na akci „Vybudování místní komunikace
Na Pískách v Soběslavi – 1. etapa“. Celková cena díla se mění z 4.958.116,40 Kč na
5.083.846,42 Kč + DPH.

USNESENÍ

20. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 10. září 2019

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem Soběslav a Vydavatelstvím
MCU, s.r.o., Český Krumlov, na pronájem
části pozemku p.č. 390/4 o výměře 3,4 m2
v k.ú. Soběslav na umístění stojanu mapového a informačního systému. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let
s účinností od 1.9.2019.

Usnesení č. 20/235/2019

Usnesení č. 19/230/2019

Rada města bere na vědomí rezignaci
místostarosty města Mgr. Pavla Lintnera
na funkci předsedy Komise IT rady města.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků
p.č. 129/2 o výměře 46 m2, p.č. 132/1
o výměře 40 m2, p.č. 144/22 o výměře 270 m2, p.č. 155 o výměře 241 m2,
p.č. 138 o výměře 731 m2 a p.č. 132/2 o
výměře 943 m2, vše v k.ú. Vesce, obci
Vescez důvodu vypořádání pozemků pod
komunikacemi v obci Vesce.
Usnesení č. 19/231/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit směnu pozemků p. č.
390/5 díl d) o výměře 85 m2 ve vlastnictví
p. Romana Mixy, Soběslav, za pozemky
p.č. 391 o výměře 21 m2, p.č. 390/1 díl a)
o výměře 21 m2 a p.č. 3922 díl c) o výměře
65 m2 ve vlastnictví města Soběslavi. Rozdíl
v ceně pozemků dle znaleckého posudku
doplatí p. Roman Mixa městu Soběslav.

Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit návrh rozpočtového opatření č. ZM 3/2019 dle návrhu předloženého
pracovnicí finančního odboru MěÚ Mgr.
Lucií Krejčí.
Usnesení č. 20/236/2019

Čevak, a. s., České Budějovice, za cenu
531.217,36 Kč + DPH.
Usnesení č. 20/239/2019
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Zateplení
a oprava severní strany domů čp. 101/I až
104/I Soběslav“, které se uskutečnilo 9. 9.
2019 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
VIDOX, s. r. o., Český Krumlov, za cenu
4.573.440 Kč + DPH.
Usnesení č. 20/240/2019
Rada města stanovuje plat řediteli Základní školy Soběslav, Komenského 20,
Mgr. Janu Holasovi s platností od 1. 10.
2019 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 20/241/2019
Rada města se seznámila s předpokládaným vývojem dětí docházejících ze spádových obcí do obou mateřských škol
v Soběslavi.
Usnesení č. 20/242/2019
Rada města schvaluje změnu odpisového
plánu Mateřské školy Soběslav, Nerudova
278, pro rok 2019 dle návrhu předloženého ředitelkou školy Bc. Evou Kuklovou
v souvislosti s pořízením pergoly nad pískoviště na zahradu mateřské školy.
Usnesení č. 20/243/2019
Rada města na základě žádosti ředitele
Kulturního domu města Soběslavi Mgr.
Petra Valeše souhlasí s vyřazením majetku – knihovnického softwarového systému
Clavius, pořízeného v roce 2005 za cenu
57.715 Kč z majetku organizace.
Usnesení č. 20/244/2019

Rada města jmenuje předsedou komise
IT p. Michala Turka a členem komise pracovníka KT MěÚ p. Zbyňka Mareše.

Rada města souhlasí s obsazením uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou
v ulici Mrázkova čp. 745/III v Soběslavi dle
návrhu předloženého sociálně zdravotní
komisí.

Usnesení č. 20/237/2019

Usnesení č. 20/245/2019

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Soběslav
- chodníky Tyršova a K Sedlečku“, které se
uskutečnilo 9. 9. 2019 na MěÚ Soběslav.

Rada města souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy mezi městem Soběslav a firmou
Nábytek VASA, spol. s r.o., Tábor, na dodávku a montáž nábytku pro nové prostory informačního centra a redakce Hláskyv budově čp. 1/I na náměstí Republiky
v Soběslavi za cenu 241.810 Kč + DPH.

Vítězem výběrového řízení se stala firma
Strabag, a. s., Praha, za cenu 2.864.531,54
Kč + DPH.
Usnesení č. 20/238/2019

Usnesení č. 19/232/2019

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Výstavba
vodovodu v ulici K Sedlečku v Soběslavi“,
které se uskutečnilo 9. 9. 2019 na MěÚ
Soběslav.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy

Vítězem výběrového řízení se stala firma

Usnesení č. 20/246/2019
Rada města souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy mezi městem Soběslav a firmou
Ondřej Vrbka, Cheb, na pořízení kamerového systému a systému ozvučení zasedací
a obřadní místnosti v budově čp. 1/I na náměstí Republiky za cenu 171.574,50 Kč + DPH.
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Usnesení č. 20/247/2019
Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo mezi městem Soběslav
a Ing. Adolfem Jebavým, dopravní
studio, Brno, na zpracování projektové dokumentace k provedení stavby
výukové bruslařské dráhy v Soběslavi
za cenu 197.433,20 Kč + DPH.
Usnesení č. 20/248/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit koupi části pozemku
p.č. 2506/1 o přibližné výměře 110 m2
v k.ú. Soběslav od Dany a Pavla Drdových, Soběslav, z důvodu majetkoprávního vypořádání přístupové cesty
v lokalitě „K Čerazi“.
Usnesení č. 20/249/2019
Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy o budoucí smlouvě o věcném
břemeni – pozemkové služebnosti
mezi městem Soběslav a Jitkou Ambrožovou, Praha, v souvislosti s realizací
akce „Plynofikace rodinného domu,
plynovodní přípojka k objektu čp. 157,
Okružní ulice, Soběslav III“ na pozemku p.č. 3892/1 v k.ú. Soběslav, který je
ve vlastnictví města Soběslavi.
Usnesení č. 20/250/2019
a) Rada města bere na vědomí výpověď
smlouvy o nájmu nebytových prostor
ze dne 22. 7. 2016 k datu 31. 10. 2019
na pronájem nebytových prostor na
terase domu čp. 110, Soběslav I, od
Rodičovského centra Sobík.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav
a spolkem Rodičovské centrum Sobík,
Soběslav, na pronájem nebytového
prostoru ve vlastnictví města o výměře 105,75 m2 v domě čp. 1 na náměstí
Republiky, Soběslav I, na dobu určitou
od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2024.
Usnesení č. 20/251/2019
Rada města souhlasí s vyřazením majetku (poškozeného dětského hřiště
v Chlebově) z evidence města dle návrhu předloženého inventarizační komisí.
Usnesení č. 20/252/2019
Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy o výpůjčce mezi městem
Soběslav a Svazem měst a obcí Jihočeského kraje, České Budějovice,
na přenechání 100 ks kompostérů
pro domácí kompostování o velikosti 1 100 l za celkovou cenu 59.895 Kč
v souvislosti s realizací projektu „REUSE“ podpořeného z operačního
programu životní prostředí.
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Město Soběslav

vypisuje výběrové řízení na
strážníka Městské policie města Soběslavi
Požadavky:
a) úplné středoškolské vzdělání
s maturitou,
b) minimální věk 18 let,
c) trestní bezúhonnost,
d) dobrý zdravotní stav,
e) fyzická zdatnost
f) psychologické předpoklady,
g) řidičský průkaz sk. „B“,
g) časová flexibilita,
h) zbrojní průkaz skupiny D výhodou

Přihláška musí obsahovat:
• životopis,
• výpis z rejstříku trestů
maximálně 6 měsíců starý,
• ověřenou kopii dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky je možné zasílat písemnou
formou na adresu:
Městský úřad Soběslav, náměstí
Republiky 59/I, 392 01 Soběslav.

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody.
Bližší informace je možné získat u tajemníka MěÚ Soběslav Ing. Radka Brylla,
tel. č. 381 508 121 nebo u vrchního strážníka Městské policie města Soběslavi
p. Miroslava Drse, tel. č. 381 508 150.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav

Proč a jak kompostovat?

Obděláváním a využíváním půdy na našich
zahradách dochází k jejímu postupnému
znehodnocení. Časem se z ní vytrácí živiny, které spotřebují námi pěstované rostliny, a stává se tak chudou a neúrodnou.
Pokud chceme do země vrátit potřebné
složky, můžeme využívat umělých hnojiv
nebo si vytvořit a přimíchávat vlastní kvalitní kompost. Organický materiál vznikající kompostováním je ovšem významně
hodnotnější než aplikace zmíněných hnojiv. Za velikou výhodu kompostování považujeme zejména možnost využití nejen
odpadu ze zahrad, ale i kuchyňských zbytků. Uvádí se, že až dvě třetiny odpadu, které jsou běžně vyhozeny do popelnice, lze
takto zužitkovat.

Jestliže se tedy rozhodneme kompost založit, umístíme tzv. kompostér na nakypřený
rovný povrch, nejlépe na slunné nebo polostinné místo. Stejně důležité jako stanoviště jsou i obecné zásady složení a tvoření
samotného obsahu kompostéru. Vhazovaný materiál rozlišujeme na zelený, bohatý
na dusík, a hnědý, bohatý na uhlík. Zelený
odpad se vyznačuje měkkostí a vlhkostí,
patří do něj například tráva, zbytky zeleniny a ovoce. Hnědý je spíše suchý a tvrdý – nakrátko nařezané větve, papír, piliny,
třísky, kůra. Velikost materiálu úzce souvisí s provzdušněním, velké částice jako sláma nebo kousky dřeva zabraňují stlačování
a umožňují dostatečný přístup kyslíku. V
trávě a hnoji se daří potřebným půdním

mikroorganismům, které jsou pro tvorbu
kvalitního kompostu klíčové. Za zmínění
stojí skutečnost, že nelze kompostovat samostatně pouze čerstvou trávu – docházelo
by k jejímu hnití, a proto je dobré míchat ji
s jiným materiálem, například dřevní štěpkou, slámou, suchou trávou nebo listím.
Do kompostu naopak vůbec nepřidáváme
kosti, zbytky masa, slupky z tropického
ovoce (kvůli chemickému ošetření), popel
z uhlí, větve z tújí, rostliny napadené chorobami, prach z vysavačů, potištěný časopisový papír.
Pro správné fungování všech procesů se
doporučuje:
• založit kompost patnácticentimetrovou
vrstvou hnědého materiálu,
• střídat hnědou a zelenou složku,
• zajistit dostatečné zvlhčení a provzdušnění.
Správně založený kompost by si měl sám
udržet teplotu mezi 49-60°C (a to i v zimě).
Snížení teploty poukazuje na pokles kyslíku v kompostovaném materiálu.
Pokud proces proběhl úspěšně, dočkáme se
třeba již po šesti měsících tmavě hnědého
jemného kvalitního kompostu bez zápachu, který ocení nejen všechny plodiny, ale
i stromy a trávník v naší zahradě.
Zuzana Černá, OŽP
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STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE DOSTALI K UŽÍVÁNÍ
NA TŘI MĚSÍCE ELEKTROSKÚTR

Počátkem srpna město Soběslav obdrželo od společnosti E. ON Česká republika
s.r.o. elektroskútr značky E.ON E-max.
Elektroskútr byl předán do užívání Městské policii Soběslav do 31. 10. 2019, kdy
bude vrácen zpět pronajímateli. Jaký
přínos má pro městskou policii, se dozvíte z rozhovoru s vrchním strážníkem
MP Miroslava Drse.
Jak často a za jakých okolností jste
doposud elektroskútr využili?
Vždy podle potřeby. Používáme ho především na rychlé přesuny, kdy strážník nepotřebuje provádět žádné zákroky, ale potřebuje se rychle přemístit na konkrétní místo,
např. ráno na přechod pro chodce nebo do
okrajových částí města, kde provádíme
pravidelné kontroly. V takových případech
použití skútru ušetří čas.
Kolik strážníků městské policie se na
něm vystřídalo?
Zatím tři strážníci, kteří jsou zvyklí na jednostopá vozidla a jsou ochotni na něm jezdit. Hodně jej využívám já, protože jsem na
jednostopá vozidla zvyklý.
Pro jaké účely jej může policie využít a v
jakých případech je naopak nevhodný?
Vhodný je pouze pro případy, kdy strážník
nemusí provádět zákrok na veřejnosti. Ten
se hůře provádí, pokud je strážník sám. Pokud navíc musí provádět jiné potřebné činnosti se zadrženou osobou, skútr se může
stát přítěží. Dále neumožňuje předvedení
zadržené osoby či přepravu potřebného vybavení, včetně mobilní kamery nebo radaru. Na všechny ostatní činnosti ale použit
být může.
Jaká je dojezdová vzdálenost elektroskútru? Je pro potřeby policie dostačující?
Dojezdová vzdálenost se odvíjí od zvoleného jízdního režimu. Ty jsou u skútru tři –
eko, normální a max. My nikdy nejezdíme
na doraz. Zatím jsme baterii dobíjeli dvakrát přibližně z jedné třetiny a vždy přes
noc, kdy strážníci neslouží. Při ježdění po
městě je pro nás dojezdová vzdálenost vyhovující. Za jeden den baterii nevyjedeme.
Při delších vzdálenostech mimo město by
to bylo samozřejmě horší. Skútr na baterii
dojede na vzdálenost cca 70 km. Plné do-

bytí baterie trvá přibližně čtyři hodiny.
Jak hodnotíte stroj z hlediska funkčnosti?
Motorky (včetně skútru) jsou ve městě
pružnější a předejde se problémům s parkováním. Pro městský provoz je pohodlnějším řešením. A to i u různých krizových
stavů včetně povodní, nebo i obyčejné dopravní zácpy. S motorkou snáze kdekoliv
projedete. Potřebovali bychom ale větší zavazadlový prostor pod sedlem, do kterého,
na rozdíl od běžného skútru, nelze umístit
přilba. Jízda na skútru je na zpevněných
komunikacích pohodlná. Je mrštný a velmi
tichý. Je ovšem limitován terénem i klimatickými podmínkami, například sněhem.
Jak hodnotíte vozidlo z hlediska bezpečnosti, jak pro řidiče, tak pro ostatní
účastníky silničního provozu?
Bavíme se o jednostopém vozidle, které je
vždy trochu nebezpečnější než auto. Řidič
musí mít řidičské oprávnění a vědět, jak
se na něm chovat. Co se týče chodců, je
potřeba mít neustále na paměti, že se jedná o vozidlo, které je úplně tiché. Jediný
zvuk vydává, když řidič zapne blinkr. Je
tedy třeba počítat s tím, že pokud se chodec
nerozhlédne, tak skútr neslyší. Musí si nechat adekvátní odstup od lidí, kteří by mu
mohli do vozovky vstoupit apod. Také je
třeba počítat s tím, že elektroskútr má velké zrychlení. Problém to ale pro nás není
a žádné krizové situace jsme po dobu uží-

vání neřešili. Je to v podstatě totéž, jako
když jedete vyšší rychlostí na kole.
Uvítal byste v budoucnu elektroskútr
nebo jiný dopravní prostředek s elektrickým pohonem mezi dopravní prostředky městské policie?
V současnosti zcela nepatřím mezi příznivce vozidel s elektrickým pohonem. O jejich
ekologické či hospodářské výhodnosti by
se dalo dlouho diskutovat. U elektroskútru spatřuji výhody i nevýhody. Na dlouhé
vzdálenosti by mi nejvíce vadil relativně
malý dojezd a poté dlouhá dobíjecí doba
oproti běžným dopravním prostředkům.
Pozitivně jej ale hodnotím z hlediska hlučnosti a běžného provozu ve městě. Pak je
skútr pohodlný a baterie se dají dobít přes
noc. Bohužel jej ale nelze kvalitně využít
v terénu, například do chatových oblastí.
Z těchto důvodů bych osobně upřednostnil
spíše enduromotorku, která by se dala využít i do terénu a jedná se též o jednostopé
vozidlo na elektrický pohon, které má obdobné výhody jako elektroskútr.
Ve spolupráci s Miroslavem Drsem
připravila Michaela Nováková
(PR článek)
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Dne 11. 9. 2019 uplynulo 12 let
a 31. 10. 2019 to bude 18 let, co mě
opustili moji milovaní rodiče Marie
a František Jindovi.
Bez Vašeho rodičovského tepla,
lásky, jistoty je bolest v mém srdci nepopsatelná i po tolika letech.
S láskou stále vzpomíná dcera Dana
s rodinou.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
•
•
•
•
•

Valentýna Vokůrková
Stanislav a Ondřej Šamalovi
Jiří Sechovec
Kryštof Kocourek
Sofie Dvořáková

Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

Úmrtí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Věra Boušková
Jiřina Dřevová
Růžena Kubů
Věra Müllerová
Helena Pechová
Anežka Příplatová
Věra Šramarová
Marie Vančatová
Jiří Batista

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

VZPOMÍNÁME
Dne 10. 10. 2019 uplyne 15 let, co nás navždy
opustil manžel a tatínek pan Jan Dobra
ze Soběslavi.
Nikdy nezapomenou
a stále vzpomínají
manželka a synové.

Dne 7. 11. 2019 uplyne 15 let, co nás
navždy opustila maminka a babička
paní Zdeňka Pitrová. Dne 28. 9. 2019
uplynulo 8 let, co od nás navždy odešel
tatínek a dědeček pan Václav Pitra.
Kdo jste je znali, zavzpomínejte s námi.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
dcery s rodinami.

Dne 16. 10. 2019
uplyne 9 let, co nás
navždy opustil tatínek, manžel, dědeček
Jaroslav Varga.
Vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

Dne 26. 10. 2019 uplyne 16 let, co nám
navždy odešla naše drahá maminka
a babička paní Anna Dušková.
Dne 18. 11. 2019 uplyne 56 let, co zemřel
náš tatínek pan Jan Dušek. Byl oblíbený
malíř pokojů, muzikant tělem i duší a zároveň hudebním skladatelem.
Za tichou vzpomínku děkují Kupkovi
a Šanderovi.

Na podzim Po škole!
Sezonu letních festivalů a koncertování pod
širým nebem střídá podzim a s ním opět chuť
na intimnější hudební setkávání. V podzimní nabídce našeho občasníku se můžete těšit
na pelhřimovskou folkovou skupinu 4zdi,
která se na české folkové scéně pohybuje již
od roku 2003. Má za sebou vydání několika
CD a jejich videoklipu k CD Mezi tebou a
mnou přiřkli diváci ČT první místo v pořadu
„TOP na moll“. Tuto svěží čtyřku z Vysočiny v soběslavské ZUŠce přivítáme v pátek
11. října.

pořádá
ve spolupráci se ZUŠ Soběslav
nepravidelná hudební setkání

Po škole!

Na pátek 22. listopadu přijal naše pozvání
písničkář Jiří Smrž, jedna z nejvýraznějších
postav české písničkářské scény. Za své
desky Poslední láska a Kořeny získal v letech 2005 a 2013 Anděla v kategorii Folk&
Country. Spolu s ním přijede houslista Ben
Lovett, který před lety hrál v soběslavské
kapele Fat Fingers and Friends.

tentokrát s námi po škole zůstane
pelhřimovská kapela

Na všechny, kteří mají chuť zůstat s námi po
škole, se těší kapela Flow Track.

www.ﬂowtrack06.webnode.cz
/po-skole/

www.flowtrack06. webnode.cz.

4zdi

pátek 11. října v 19 hod.
sál Základní umělecké školy
Soběslav
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STARÉ I NOVÉ ZVĚSTI... O ÚLOZE
SOBĚSLAVI PŘI CESTÁCH POSLEDNÍCH
ROŽMBERKŮ
Ve středu 16. 10. v 17 hodin v Rožmberském domě zahájíme jubilejní 10. ročník historicko-vlastivědného přednáškového cyklu „Staré i nové zvěsti“. Mladý
soběslavský historik Mgr. Petr Petkov,
čerstvý absolvent Pedagogické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, promluví na téma „Soběslav na cestách posledních Rožmberků“. Přednáška bude zaměřena na
každodennost posledních Rožmberků při diplomatických
cestách za hranice jejich panství. Soběslav byla sídlem,
v němž páni pětilisté růže nocovali. Pozornosti proto neunikne vstřícnost zdejších měšťanů, kteří projíždějícím
šlechtickým družinám poskytovali své příbytky a pohoštění.

PŘEDPLATNÉ PODZIM 2019
• Čtvrtek 17. října v 19.00 hod.
Činoherní studio Bouře
Intimní příběhy z ráje
O věčné otázce co bylo, je a bude…?
Hrají: Anděl - Robert Jašków, Lilith - Jitka Ježková,
Eva - Kateřina Sedláková, Adam - Michal Slaný
/ Peter Pecha

OD TÁBORA… DO KYRGYZSTÁNU – ZEMĚ
PASTEVCŮ, JURT A VELEHOR
Cestopisný přednáškový cyklus „Od Tábora až na konec
světa“ vstupuje do svého 21. ročníku a na jeho úvod nás ve
středu 23. 10. v 17 hodin (v Rožmberském domě) vezme
táborský cestovatel Pavel Mráz do středoasijského Kyrgyzstánu. 90 % území tohoto státu leží výše než 1000 m nad
mořem a 35 % dokonce výše než 3000 m n. m. Jde o jednu
ze „střech světa“, která svou vodou umožňuje i život podél
pouštního veletoku Syrdarja. Společně navštívíme hlavní
město Biškek (dříve Frunze), historické město Oš a Ferganskou kotlinu při hranicích s Uzbekistánem, vysokohorské
jezero Issyk-kul v pohoří Ťan-šan s hladinou ve výšce naší
Sněžky i hliněné vesnice v Alajském údolí, projedeme třítisícové průsmyky a pohlédneme na hřeben Pamíru s dominující horou Pik Lenina (7 134 m n. m.). A chybět nebudou
ani „zážitky“ s kyrgyzskými auty, silnicemi nebo policií.

PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM tentokrát
za podzimními houbami a ptáky
17. ročník přírodovědných exkurzí nabízí v říjnu vycházku „Houby na hrázích rybníků Nadějské soustavy“, která
navazuje na naši letní výstavu „Houby na hrázích jihočeských rybníků“. Kolem rybníků Naděje, Víra, Láska a Rod
v CHKO Třeboňsko se pod vedením táborského mykologa
Pavla Špinara vydáme v sobotu 12. 10. Sraz je na železniční zastávce ve Frahelži v 9:50 hodin, ze Soběslavi lze
vyrazit vlakem v 9:19 hodin. Podrobnosti k ornitologickým
exkurzích v Táboře a Sezimově Ústí najdete na muzejním
webu.

KURZ PALIČKOVANÉ KRAJKY
Další kurz paličkování pro začátečníky i pokročilé probíhá
pod vedením Lenky Jelínkové od 8. 10. 2019 do 7. 1. 2020
vždy v úterý od 17:30 hodin v Rožmberském domě.
Kurzovné za 12 lekcí činí 500 Kč a je splatné přímo na
místě. Na viděnou v muzeu i v přírodě se těší
Daniel Abazid a kol.

• Neděle 17. listopadu v 19.00 hod.
Divadlo v Rytířské
Hrdinové
A potvrdí se pravidlo, že člověk je jen tak starý,
jak se cítí…?
Hrají: Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Miroslav
Vladyka
• Neděle 8. prosince v 19.00 hod.
Divadlo Kalich
Lady Oscar
O rázné podnikatelce, matce, šéfové i manželce,
jíž nic na světě nezlomí… kromě její vlastní rodiny…!?
Hrají: Clara - Jana Paulová, Philippe - Ladislav
Hampl, Maxime – David Suchařípa, Thibault Jan Kříž, Laura - Denisa Pfauserová / Leontina
Hromádková, Camille - Vendula Fialová, Valentine Barbora Vyskočilová / Marie Křížová

Změna programu vyhrazena!
Cena za předplatné 900 Kč
Mimo předplatné (jednotlivá představení) 350 Kč
Informace – prodej: Jarka Palasová, produkční,
jarka.palasova@seznam.cz, tel. 724 378 898,
381 524 261
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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:
Úterý
Středa

Čtvrtek
Pátek

16.00 Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci!)
18.00 Argentinské tango
13.30 Senior klub
15.30 Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
17.00 Loutkářský soubor Kašpárek a kamarádi
17.00 DS Komenský
18.00 JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866)
19.00 Soběslavská chasa mladá

Sobota 5.10. 18.00 Taneční kurzy 5., velký sál, vstupné 40 Kč
Čtvrtek 10.10. 17.00 Astrál
Neděle 13.10. 10.30 DS Tábor, Jak si princezna vzala draka, pohádka, velký
sál, vstupné děti 50 Kč, dospělí 60 Kč, rodinné 2., 3.…
dítě zdarma!
Čtvrtek 17.10. 19.00 Studio Bouře, Intimní příběhy z ráje, činohra,
velký sál, vstupné mimo předplatné 350 Kč
Sobota 19.10. 18.00 Taneční kurzy – Prodloužená, velký sál, vstupné 80 Kč
Pátek 25.10. 19.00 Blackband, koncert, velký sál, vstupné 230 Kč
Čtvrtek 31.10. 19:00 Jakub Smolík „60“, koncert,velký sál, vstupné 470 Kč
v předprodeji, 500 Kč na místě (pokud nebude vyprodáno!)
Připravujeme pro vás:
Neděle 17.11. 19.00 Divadlo v Rytířské, Hrdinové, divadelní představení,
velký sál, Hrají: Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Miroslav
Vladyka, vstupné mimo předplatné 350 Kč
Pátek-sobota 22. - 23. 11. Kreativ

DIVADLO PRO DĚTI
Neděle 13. října v 10.30 hod.
DS Tábor

Jak si princezna vzala draka
V malém zámku malého království
není vůbec veselo. Pana krále trápí
pakostnice a princezna se nudí. Zato
králův chráněnec Alfons dělá všechno
možné, aby se králi zalíbil. A pak se
proti královskému zámku objeví zčistajasna drak a chce princeznu...
Vstupné děti 50 Kč, dospělí 60 Kč,
rodinné 2.,3.…dítě zdarma!

17. 10. od 19 h
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ZÁBAVA
Pátek 25. října v 19.00 hod.
BLACK BAND - KONCERT

Kapele dává jedinečný zvuk zpěvačka Jana Apolenová se
svým sametovým hlasem v doprovodu tří mužských vokálů.
Zárukou kvalitní produkce je i vlastní aparatura postačující
na ozvučení kulturních domů až po volné prostranství, či
přírodní amfiteátry.
BLACK BAND se stal součástí lidové televize šlágr
a zároveň pravidelných hostům v jejím koncertních a
hudebně - zábavných programech.

Čtvrtek 31. října v 19.00 hod.

JAKUB SMOLÍK
Turné „60“ speciální narozeninový KONCERT
s hostem Petrem Kolářem.
Koncertní vzpomínkové ohlédnutí k životnímu jubileu
věčného romantika.
V těchto koncertech se Jakub Smolík poohlédne uplynulými
léty zpět a připomene nejednu historku. V programu zazní
největší hity jeho kariéry a duety se svými hosty, které
obohatí tento koncert i svými písničkami. Petr Kolář složil
pro
J. Smolíka i současný hit Medový čaj.
Další informace naleznete na www.jakubsmolik.cz.

Ozvěny Anifilmu Třeboň 2019
PŘEDPREMIÉRA

Zubatá nekouše!
aneb šestkrát o smrti vážně i nevážně v režii českých a slovenských animátorů.
Šest krátkých snímků, které mají celkem 70 minut, promítne
Filmový klub Soběslav v pondělí 7. října večer od 20 hodin,
všichni jsou srdečně zváni!
Jak pojmout těžké téma smrti ve filmu? V programu složeném
ze šesti snímků autoři pracují s tématem velmi volně a různorodě. Převažují filmy, které složité téma odlehčují a vypůjčují
si oblíbené prvky, jako jsou kostlivci, duchové či zombies.
Někteří naopak volí cestu zcela seriózní, silně procítěnou. Pro
oba směry ovšem platí, že se k často tabuizovanému tématu
staví nebojácně a ve ztrátě vidí zároveň začátek něčeho nového.
Za Soběslávku Kateřina Růžičková
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Soběslavské slavnosti 2019
Deváté soběslavské slavnosti jsou minulostí. Věříme, že jste si našli v letošní pestré programové nabídce opět to své a že se za rok,
18. a 19. září, budeme moci opět setkat při již desátých soběslavských slavnostech. Příští rok se vrátíme do historie, přesněji do doby,
kdy Jindřich z Rožmberka udělil Soběslavi městská práva.
Poděkování za podporu a pomoc při realizaci slavností patří všem, kteří se prakticky celý rok podíleli na jejich přípravách; všem, kteří
pomáhali s vlastní realizací a následným úklidem.
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, BANES s.r.o., Soběslav, GOLDIM
spol. s r.o., Praha, JASPO-AUTODOPRAVA s.r.o., Roudná, České houby a.s., Soběslav, SUEZ Využití zdrojů a.s., Praha, Cup System
s.r.o. Praha, AGRO-partner s.r.o., Soběslav, GZ Media, a.s. Loděnice.
Pokladna s dobrovolným vstupným vydala 10.126 Kč. Děkujeme návštěvníkům za příspěvek!
Webovou fotogalerii Soběslavských slavností 2019, včetně předchozích ročníků naleznete na: www.kdms.rajce.idnes.cz.. Oficiální videoklipy pak na youtube.
Petr Valeš, ředitel KDMS

OHLÉDNUTÍ ZA SOBĚSLAVSKÝMI SLAVNOSTMI ÚRODY
Na soběslavských slavnostech vystoupili Anna K. a Hradišťan, vzpomínalo se na T. G. Masaryka
a ohňostroj letos nahradil videomapping.
Soběslavským slavnostem opět předcházela Beforeparty na které
v pátek 13. 9. vystoupily zpěvačka Anna K. a kapela GangstaSKA
z Milevska.
V sobotu 14. 9. slavnosti zahájil ředitel KDMS Mgr. Petr Valeš ve spolupráci s ředitelem kulturního domu města Sabinov
Mgr. Jozefem Váhovským, který letos slavnosti spolumoderoval
s P. Valešem. Slova se ujali také starosta města Ing. Jindřich Bláha
a zásupce primátora města Sabinov Ing. Ladislav Haluška.
Program byl bohatý a každý si v něm našel své. Na pódiu na
nádvoří Rožmberského hradu se vystřídaly soběslavské folklorní
soubory Ráček, Jitra a Soběslavská chasa mladá. Výbornou kuchařskou show si pro návštěvníky připravil od 13 h Martin Škoda.
Akce byla letos rodinná, protože si na pomoc na pódium přizval
také své dva bratry. Jejich kuchařské speciality mohli na místě
ochutnat i návštěvníci jako poobědovou třešničku na dortu.
Malé děti si přišly na své především v parku před knihovnou, kde
pro ně byly přichystány různé herní aktivity. Pohrát si či otestovat svou vynalézavost mohly také ve stodole přístupné z hradního nádvoří a v městské knihovně, která byla při této příležitosti
otevřena až do 18 h. Po 14 h malé návštěvníky pobavil CIRKUS
JINAK, o půl hodiny později se v prostorách parkoviště před kulturním domem nejen dětem místy tajil dech během dobové hasičské show dobrovolných hasičů z Mažic, kterým v rámci krátké
divadelní scénky asistovali také někteří členové folklorního souboru Ráček. Magickou show si pro ně připravil kouzelník Michal
Klaus, který všechny zavedl zpět na hradní nádvoří.
K dobrým slavnostem patří i dobrá hudba. Ta samozřejmě nechyběla ani na těch soběslavských. V dopoledních hodinách zahrála
kapela Keltain a houslový soubor Divoké strunky. V odpoledních
hodinách patřilo pódium kapele Šmrnc, která jednou písní připomněla výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka. Zcela jiný
ale výborný zážitek a dojem si návštěvníci odnesli ze zhlédnutí
bubenické show Groove Army, kterou ocenila i mladá generace.
Jiří Pavlica spolu se členy kapely Hradišťan potěšili příjemnou
lidovou muzikou a svým lidským projevem ve večerních hodinách
na nádvoří vytvořili dojemnou atmosféru, při které mnohým přihlížejícím ukápla slza. I Jiří Pavlica na konci koncertu vzpomněl

na T. G. Masaryka a spolu s publikem sborově zazpíval píseň "Ach
synku synku".
Tradiční ohňostroj letos vystřídal pětiminutový videomapping,
který měl představit změny v Soběslavi za posledních 30 let. Připomněl také nadcházející výročí města, které se bude konat v roce
2020 a na kterém oslavíme jubileum 630 let od jeho založení.
Sobotní program ale nabídl ještě více zábavy, protože ho letos
doprovodila také orientační soutěž historických vozidel. Staré veterány si jejich obdivovatelé mohli prohlédnout na náměstí Republiky do 12 h, kdy vyjeli do trasy závodu. O příjemnou hudební
kulisu na náměstí Republiky se postarala kapela Brass band, která
do Soběslavi přijela až z Rakovníka.
V rámci Dnů evropského dědictví byly otevřeny soběslavské památky, včetně věže, která lákala na dobově zařízený byt hlásného.
Zhlédnout jej můžete také v září o víkendech v otevíracích hodinách věže (10 - 17 h).
A otevřena byla také obě soběslavská muzea. Ve Smrčkově domě
si nejen milovníci historie a archeologie prohlédli nálezy z archeologického výzkumu na náměstí Republiky, který proběhl v době
rekonstrukce náměstí. Expozici máte možnost zhlédnout až do
konce září.
Nechybělo ani bohaté občerstvení, dobré pivo mimo jiné z pivovaru Obora a lahodná káva, kterou zájemcům připravila Kavárna
na cestě. Ve stáncích na hradním nádvoří si mohli návštěvníci koupit řadu suvenýrů. Mezi nimi nabídly své produkty také Diakonie
Rolnička a Střední škola řemesel a základní škola Soběslav.
-minFotoreport ze Soběslavských slavností si můžete prohlédnout na
straně 12 - 13. Autorem fotografií na str. 12 - 13 a titulní straně
je Luboš Tíkal.
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Before party: GangstaSKA

zahájení slavností

Soběslavská chasa mladá

Before party: Anna K.

folklorní soubor Ráček

folklorní soubor Jitra

hasičská show SDH Mažice
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kouzelník Michal Klaus

kapela Šmrnc

bubenická show Groove Army

Jiří Pavlica a Hradišťan

Videomapping
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MŠ DUHA
Duhové okénko
„Ahoj, ahoj, tak už jsme se tu sešli, ahoj, ahoj, tak už jsme zase
tu!.“
Přesně jako se zpívá v této písničce, všichni jsme se v září sešli
v naší duhové školce. První školní den v rámci adaptace přišli s těmi nejmenšími i rodiče, aby pomohli malým duháčkům
s prvními krůčky do nového prostředí. Nejen pro ty nejmenší,
ale pro většinu dětí nastala od září změna, ať už spojená
s barvou třídy nebo s novými kamarády. Počasí nám v září
přálo, hojně jsme využívali především naši krásnou zahradu.
Starší děti už podnikaly výlety po blízkém i vzdálenějším okolí
mateřské školy. Vydaly se na naše oblíbené místo, na farmu
pana Kubeše, předškoláci z fialové třídy dokonce až k Muchomůrce. První říjnové úterý pořádáme na naší zahradě slavnost
pro všechny děti a rodiče, příště se tedy můžete těšit na malou
reportáž ze slavnosti.

předškoláci ze žluté třídy na pěším výletě

MŠ NERUDOVA
Zpátky ve školce
V naší mateřské škole Nerudova jsme se po prázdninách
znovu sešli se svými kamarády. Přivítali jsme i děti, které
přišly do mateřské školy poprvé. Vstup dítěte do mateřské
školy klade na rodiče, ale především na dítě nové, náročné
požadavky. Musí si v novém prostředí najít svou identitu,
vytvářet nové vztahy a učit se být v organizované skupině
dětí. Postupnou adaptací dítěte při vstupu do mateřské školy tak vycházíme rodičům vstříc a ti mohli tak strávit první
dny ve školce s nimi. Školní rok začal a my už se s dětmi
těšíme, co prožijeme u nás ve školce. A je se opravdu na co
těšit. Na podzim v měsíci říjnu začne projekt „Děti do bruslí“,
s předškoláky budeme chodit cvičit do tělocvičny Spartaku,
nadále budeme spolupracovat se Senior-domem, základními
školami a s městskou knihovnou. Děti a rodiče čeká spousta
zajímavých akcí, o kterých budeme informovat během celého
školního roku. Přejeme našim dětem v mateřské škole dny
plné pohody, nových přátelství a rodičům moře trpělivosti při
výchově svých nejmenších.

Děti si užívají poslední sluníčkové dny na školní zahradě.
Naše mateřská škola se zapojila do projektu
„Máme rádi zvířata“. Projekt je pod záštitou ministerstva zemědělství a celou akci zajišťují
lékaři ze Státní veterinární správy. V úterý 10. 9.
nás navštívila paní MVDr. Stella Polívková (foto
vlevo) Hravou formou formovala u předškolních dětí kladný vztah ke zvířatům a předala jim
základní informace o zvířatech nejen hospodářských, ale také volně žijících i chovaných v domácnosti. Děti se dozvěděly jak se ke zvířatům
správně chovat či jak se o ně starat. Děti dostaly
i malé dárečky. Součástí projektu je také soutěž
o nejzajímavější dětský obrázek na téma „zvířátka“. Budeme se těšit s dětmi na veselé malování
zvířátek a určitě se zapojíme do soutěže.
Kolektiv MŠ Nerudova
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ZŠ KOMENSKÉHO
Přivítali jsme nové školáky
Na začátku září usedlo do školních lavic nově
také 51 prvňáčků. Jsou rozděleni do třech
tříd po 17 žácích. Většinou přišli s úsměvem,
natěšení a zvědaví, co nového je čeká. Našlo
se ale také několik tvářiček se slzami obav z
nové situace a neznámých tváří. Ale i tyto už
během prvních školních dní zmizely. Během
září se všichni naučili spoustu nových věcí
a my si přejeme, aby se jim u nás ve škole
líbilo a dařilo.
učitelé prvních tříd

ZŠ E. BENEŠE
Naši prvňáčci
V pondělí 2. září se děti vzbudily do deštivého počasí. Skončily jim prázdniny
a začala škola. Pro některé z nich to byl úplný začátek školních let. Doufejme, že jim
pršelo štěstí. V naší škole svou premiéru
v 1. A a v 1. B zažilo 47 prvňáčků. Čekaly
je tematicky vyzdobené třídy a usměvavé
paní učitelky. Společně s nimi je také při-

Příměstské tábory
Příměstské tábory byly realizovány díky
výzvě Místní akční skupina MAS Lužnice. Pořádala je naše škola o hlavních
prázdninách ve třech srpnových turnusech:
5. - 9. 8., 12. - 16. 8. a 19. - 23. 8. V dalších
letech 2020, 2021 budou ve čtyřech termínech každý rok. Termíny byly vybrány
tak, aby se nepřekrývaly s jinými akcemi
pro děti. Tábor probíhal v pracovní dny od
7 do 17 hodin. Na každý týden příměstských táborů byl připraven i jednodenní výlet. V jednotlivých turnusech bylo
14 – 18 dětí. Vedoucí tábora z řad pedagogů
školy připravili pro děti bohatý program,
který zahrnoval jak pohybové aktivity, tak
i tvořivé činnosti nebo výlety po okolí.
Příměstské tábory využívaly celý areál
a prostory v budově školy a samozřejmě
i školní zahradu s dětským hřištěm s dřevěnými prvky. Pestré činnosti dětí byly podpořeny materiálním vybavením získaným
z dotačního programu.

A jaké jsou ohlasy samotných účastníků tábora?
„Tento týden na táboře si všechny děti
řádně užily. Program byl plný her a sou-

vítal pan ředitel Mgr. Vlastimil Říha, paní
zástupkyně ředitele Mgr. Eva Radostová
a budoucí vychovatelky. Prvňáčky doprovázeli jejich nejbližší, kteří si tento důležitý krok dítěte v jeho životě nemohli nechat
ujít.
Vše se neslo ve slavnostním duchu. Už první den však zůstali školáci na malou chvíli
s paními učitelkami sami. Byla to pro ně
malá ochutnávka toho, co je bude čekat

celý školní rok. Držme jim pěsti a přejme
jim, aby se do školy těšili, odnesli si z ní
co nejvíce nových a důležitých informací
a naučili se věci, které budou využívat po
celý život.
První den si do začátku odnesli, kromě silného zážitku, medaile na památku a další
drobné dárky.
Třídní učitelky Eliška Zimová
a Martina Švejdová

těží. Nechybělo ani zpestření v podobě
výletu do Zoologické zahrady Tábor
Větrovy, která je domovem více jak 300
zvířat. Děti měly i prostor pro volnou
zábavu podle svého přání a fantazie.
I ta je pro děti důležitá – vychází z vlastní potřeby dítěte, jeho zájmů, zaujetí

a věku. Nezapomněli jsme ani na děti,
které rády kreativně tvoří. Velký dík
patří všem velkým i malým účastníkům
tábora a my, paní vychovatelky, se budeme těšit na příští rok.
Monika Jonášová,
Mgr. Adéla Hofmanová, Ivana Hamajová

říjen 2019

16

DDM
V sobotu 5. 10. pořádáme od 9.00 do 11.00
hod. Tvořivou dílnu -„Vyrábíme loutky“. Dílna
je určena pro děti od 7 let. Cena (materiál): 50
Kč, členové zájmových kroužků DDM 40 Kč.
Přihlášky předem v DDM, nejpozději do 3. 10.
V sobotu 19. 10. se koná od 9.00 do 11.00 hodin další Tvořivá
dílna, tentokrát budeme vyrábět praktický box z kartonu a provázků. Dílna je určena pro děti od 7 let.
Cena (materiál): 50 Kč, členové zájmových kroužků DDM 40
Kč. přihlášky předem v DDM, nejpozději do 17. 10.
V úterý 29. 10. (podzimní prázdniny) pořádáme zájezd pro děti
od 6 let do JUMP ARÉNY v Táboře. Sraz účastníků na nádraží ČD v Soběslavi v 7.50 hodin. Předpokládaný návrat cca ve
12.30 hodin. Cena: (vlak + vstupné): 260 Kč, členové zájmových kroužků DDM 240 Kč.
S sebou svačinu, pití a protiskluzové ponožky. Zájemci se mohou hlásit v DDM nejpozději do 22. října nebo na
tel. 381 522 013.
DDM nabízí volná místa v zájmových kroužcích, aktuální nabídku najdete na našich webových stránkách www.ddmtabor.cz
- středisko Soběslav. Zahájení činnosti zájmových kroužků je
v úterý 1. října dle rozvrhu.
Jaroslava Kohoutová

RC SOBÍK
Milé maminky, tatínkové a děti,
moc nás mrzí, že se o trochu zpozdil „Den otevřených dveří“ v nových prostorách, ale určitě vám
malé zpoždění vynahradíme.
Co nejdřív rozjedeme nový program. Pro velký zájem o pohybové hrátky jsme se rozhodli otevřít
ještě jednu skupinu. Z tohoto důvodu je pravidelný program lehce upraven. V novém programu
naleznete i těhotenské cvičení,
proto se, budoucí maminky, neváhejte přihlásit. Jedná se o kurz
8 lekcí po 60 minutách. Z toho je
45 minut cvičení pod dohledem
fyzioterapeuta a 15 minut diskuse na téma týkající se těhotenství
a budoucí role maminky.
Jelikož jsme byli úspěšní s žádostí o dotace na příměstské tábory,
můžete se v tomto školním roce
těšit na další termíny příměstských táborů, které budou probíhat o podzimních, pololetních,
jarních, velikonočních i letních
prázdninách. Kratší tábory budou tematicky laděny, aby děti
pokaždé zažily něco nového a
také se něco nového naučily.
První následující turnus bude
o podzimních prázdninách a to

29. - 30. října s tématem „Za poznáním jógy“, kdy se děti během
dvou dnů seznámí s prvky jógy,
ale užijí si i dobrodružství v přírodě.
Z naší strany je v nových prostorách vše připraveno, bohužel
čekáme na administrativní záležitosti. Předem moc děkujeme
za trpělivost a pochopení a v nejbližších dnech se na vás v herničce budeme těšit.
Za kolektiv RC Sobík Iva Čejková

Pravidelný program:

8.45 - 9.30
10.00 - 10.45

Pohybové hrátky I.
Pohybové hrátky IV.

17.00 - 18.00

Těhotenské cvičení

Úterý

9.00 - 10.00

Cvičení s kočárky/ kondiční
cvičení pro maminky dle počasí

Středa

8.30 -14.00

Volná herna

Čtvrtek

8.45 - 9.30
10.00 - 10.45

Pohybové hrátky II.
Pohybové hrátky III.

Pátek

8.30 - 13.00

Volná herna

Pondělí

Nově zařízené prostory RC Sobík v budově staré radnice čp. 1
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I MY
Přijďte se poradit o dětech. I MY máme 24. října DVEŘE OTEVŘENÉ
Přijďte si k nám popovídat.
O sobě, o svém dítěti, rodině...
I MY vám rádi pomůžeme se
vším, co bude v našich silách.
Ve čtvrtek 24. října od 9:00 do
12:00 budete mít u nás v budově I MY v Soběslavi na tř. Dr.
Edvarda Beneše 286/5 (budova
České pošty) Dveře otevřené.
Rádi přivítáme všechny rodiče dětí do 7 let a probereme
s nimi všechno, co je napadne.
Jak nejlépe porozumět svému
dítěti? Jak komunikovat? Které

hračky mu pořídit a jak s nimi
správně rozvíjet schopnosti

vašeho potomka? Mluvit se dá o
všem. U nás se můžete zeptat na

cokoliv a využít přátelské a osobní konzultace. Všechno bezplatně a bez závazků.
Zastavit se u nás můžete bez
obav a bez objednání. Ale pokud byste se přece jen cítili
komfortněji se sjednaným časem setkání, není problém. Domluvte si ho na telefonním čísle 775 104 920 nebo e-mailu:
imy@imypomahame.cz.
Rádi vás uvidíme.
Pavel Fukar,
PR koordinátor
www.imypomahame.cz

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH SOBĚSLAV
Zájezdy Svazu tělesně postižených Soběslav
(červen - říjen 2019)
Jako každý rok na jaře, tak i letos pořádal STP zájezd pro své členy.
Tentokrát byl naší volbou malebný zámek v Dačicích, a tak jsme se
tam 4. června vydali. Tato památka byla v 19. století upravena do
empírového slohu. Za zámkem se rozkládá přírodně krajinářský park.
Je v něm mnoho stromů, keřů i bylin, které bychom jinde hledali jen
stěží. V zahradě je také rybník s ostrůvkem.
Celkově krásné prostředí nás opravdu uchvátilo. Neméně pěkný zážitek nás čekal po obědě, to když jsme následně přejeli do Kostelního
Vydří. Poutní místo s kostelem, zasvěceným Panně Marii Karmelské,
stojí nad malou obcí. Též je tam klášter Karmelitánů. Jak bylo předem domluveno, čekal na nás i místní pan farář, který nám zasvěceně
přiblížil historii tohoto poutního místa. Navečer jsme se s krásnými
dojmy vraceli domů.
Cílem druhého našeho zájezdu bylo divadelní představení DK Poděbrady Radúz a Mahulena v divadle s otáčivým hledištěm v Týně nad
Vltavou. Na toto představení jsme odjeli v podvečer 23. 8. 2019. Počasí nám bylo nakloněno, a tak jsme mohli vidět hezké představení
s pěknými hereckými výkony hostujícího souboru. Domů jsme se v
nočních hodinách vraceli s dobrými pocity.

V úterý 10. 9. ukončil letošní sezonu autorských čtení na terase soběslavské knihovny, pořádané spolkem Soběslávka, Jiří
Padevět. Setkání se spisovatelem, ředitelem nakladatelství Academia a držitelem
ceny Magnesia Litera proběhlo formou
besedy, na které se diskutovalo o současných tématech i historii. Hodně prostoru
bylo věnováno dotazům občanů.
-min-

Závěrem je na mně, abych jménem nejen svým, ale jistě i všech účastníků obou zájezdů, poděkovala Lence a Liborovi Nejedlým za ochotu,
trpělivost s námi a také za to, že se s nimi cítíme vždy dobře, a co je
hlavní, také bezpečně. Budeme se těšit na další spolupráci. A děkuji
též všem „cestovatelům“ za pochopení, pomoc, podporu a uvědomělou kázeň při zájezdech.			
Jiřina Sýbová
Senior klub při Svazu tělesně postižených v Soběslavi pořádal dne
22. května 2019 zájezd na zámek Konopiště, kde na místě dnešního
zámku dříve stával opevněný hrad francouzského typu. Až v 17. století byl hrad přestavěn v duchu renesance na zámek. Konopiště patří
k nejvýznamnějším kulturním památkám v České republice. Velkou
proslulost získal zámek svým vnitřním vybavením se vzácnými sbírkami a technickými památkami. Nám všem se prohlídka zámku moc
líbila. Potom jsme odjeli do Olbramovic na oběd. Kolem čtrnácté
hodiny jsme ještě navštívili areál Čapího hnízda. Zde nám nejprve
promítli film o tom, jak areál vznikal od samého začátku. Pak nás
sympatická mladá průvodkyně provedla celým areálem. Výklad byl
velmi zajímavý a poutavý. Okolo šestnácté hodiny jsme vraceli domů.
I když počasí nám moc nepřálo, všem se zájezd velice líbil.
Za senior klub při STP Soběslav,

    Alena Antoláková
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SOBĚSLÁVKA

Druhou zářijovou neděli se park Promenáda stal místem setkání v rámci akce Zažít
město jinak. Na piknik zavítali jednotlivci i rodiny s dětmi, pro které byl připraven
doprovodný program. Úvodní loutková pohádka Medvěd na houbách pobavila malé
i velké, stejně tak jako italské maňáskové představení. Účastníci akce si mohli vyzkoušet žonglování s míčky, diabolem a kruhy. Součástí pikniku bylo samozřejmě dobré jídlo i pití, které na Promenádu přinesli organizátoři i návštěvníci.
-pim-

Letní sezona Soběslavské chasy mladé
Letošní léto si Soběslavská
chasa mladá užila na jedničku.
Svá vystoupení totiž předvedla
nejen domácímu publiku, ale
i v zahraničí.
V sobotu 18. května Chasa
vyrazila do rakouského Lince na akci Jižní Čechy hostem
v Linci, kde měla za úkol prezentovat kulturu, tance, zpěv a
kroje jihočeských Blat. Během
hodinového vystoupení byla
k vidění pásma Potkal jsem
panenku hezkou, Pojďme spolu dokola, dívčí tance a další
písničky z oblasti Blat. Kromě
Soběslavské chasy mladé zde
účinkovali například soubory
Kovářovan, Jarošovská krojová družina z Jarošova nad Nežárkou.
Hned další víkend, v sobotu
25. května, se v Soběslavi konala velká baráčnická slavnost
na počest dvou výročí. První
bylo 145 let od založení Českého baráčnictva, druhé se týkalo 90. výročí obce baráčníků
Vitoraz Soběslav. Akce to byla
velkolepá, nechyběl ani průvod
městem a slavnostní zahájení

na náměstí Republiky. Po zahájení se členové baráčnictva
přesunuli do kulturního domu.
Tam měla Chasa své první
vystoupení, kde se předvedla s pásmem převážně dívčích
tanců. Druhé vystoupení se konalo na náměstí, kde moderátor
David Blažek představil kromě
vystoupení a celého souboru
také nové blaťácké kroje. Za
tuto vydařenou akci, díky které
se zaplnila Soběslav lidovými

písněmi a krásnými kroji z celé
republiky, je potřeba poděkovat celé obci baráčníků Vitoraz Soběslav, a především pak
manželům Kastnerovým, kteří
akci organizovali.
V červnu následovalo další
vystoupení, tentokrát v Lomnici nad Lužnicí na Festivalu U
Zlaté stoky. Celý den byl ve
znamení obrovského horka,
takže bylo vystoupení náročné

především pro tanečníky a tanečnice, ale Chasa vše zvládla
a vystoupení bylo odměněno
potleskem. Celý soubor se už
těší na další ročník tohoto festivalu.
V červenci Chasa nabírala
síly na další vystoupení, které
se konalo 23. srpna na Zemi
živitelce. I přes ztížené podmínky kvůli malému pódiu
Chasa předvedla půlhodinové
vystoupení, které zhlédlo mnoho
diváků.
Pomyslnou
letní
sezonu
Soběslavská chasa mladá zakončila na Soběslavských slavnostech úrody 14. září. Chasa
se sešla v téměř kompletním
obsazení a předvedla pásmo
Potkal jsem panenku hezkou.
A kde jste mohli Chasu vidět
v nejbližší době? Na Svatováclavských slavnostech v Plané
nad Lužnicí. Konaly se od pátku 27. září do neděle 29. září
a Soběslavská chasa mladá
tam vystupovala v sobotu
28. září.
Klára Součková
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Mladí soběslavští “vodníci”

Díky podpoře Jihočeského kraje náš projekt “Teoretický a praktický výcvik mladých záchranářů VZS” získal dotaci z rozpočtu
JčK a MŠMT ve výši 32 000 Kč z celkových 43 302 Kč. To nám
umožnilo pořídit nejen dosud tolik chybějící nafukovací kanoi,
ale i kajak s nezbytnou výbavou. Kromě naší domovské Lužnice
tak byli junioři (ti starší) k zahlédnutí i na vrbenské slalomové
dráze, kde trénovali pádlování a sebezáchranu v divoké vodě.
Časem určitě dojde i na eskymáky :-) Od září pokračujeme
pravidelným sobotním bazénem a pátečními neplaveckými
aktivitami jako jsou lanové techniky, zdravotnická problematika, ovládání plavidel a jiné. Případní zájemci jsou vítáni.
			
VZS Soběslav

Spolek přátel Soběslavské pekárny pořádá

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ SULC
místo: klub Černá kočka, Protifašistických
bojovníků 139, Soběslav
termín: 11. 10. 2019 od 18.00 hod.
Vstup pro účastníky soutěže zdarma.
Informace na www.klubck.cz

Moštování ovoce
Český zahrádkářský svaz oznamuje, že dne 28. 9. zahajuje
moštování ovoce. Moštovat se bude každou sobotu od
8.00 do 12.00 h, pokud budou zájemci.
Objednávky na telefonu: 775 311 597 nebo 381 524 013.

Předvánoční výstava v Roudné
POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
•

Dne 4. 8. se pokusil pachatel odcizit v obci Mezná reklamní slunečník, přičemž byl vyrušen svědkem, který neváhal proti pachateli zakročit. Pachateli se podařilo z místa
nehody ujet. Osoba pachatele již byla orgánům OO PČR
Soběslav známa, byla následně usvědčena i z předchozích
dokonaných krádeží reklamních slunečníků.

•

Dne 7. 8. pachatel úmyslně zapálil uskladněnou slámu ve
volně přístupném skladu umístěném v zemědělské usedlosti v obci Dráchov. Požárem došlo k poškození skladu,
shoření slámy a ohoření krycí plachty bubnové sekačky, čímž měla být poškozeným způsobena škoda ve výši
169 000 Kč. Pachatel byl zjištěn ještě téhož večera.

•

•

V podvečerních hodinách dne 9. 8. v OD Lidl Soběslav si
neznámý pachatel nálezem přisvojil peněženku s osobními
doklady, finanční hotovostí ve výši 2 300 Kč, mobilním
telefonem zn. Huawei P9 a třemi platebními kartami, čímž
způsobil poškozeným škodu o celkové výši 10 400 Kč.
V tomto případě se jedná o Zatajení věci, nálezu, Neoprávněné užívání cizí věci a o Neoprávněné držení platební
karty podle Trestního zákoníku. Za tento čin hrozí pachateli trest odnětí svobody, podle druhu spáchání, v maximální
výši až na 2 roky.
V nočních hodinách dne 19. 8. byl při silniční kontrole
vyzván řidič motorového vozidla k provedení dechové
zkoušky, kdy provedenými kontrolami byla naměřena nejvyšší hodnota alkoholu v dechu 1,04 ‰. Řidič následně
odmítl odběr biologického materiálu ve zdravotnickém
zařízení, k čemuž bude přihlédnuto při následném řešení
přestupku. Řidičský průkaz byl osobě zadržen a věc oznámena na Městský úřad města Soběslav.
Za kolektiv OO PČR Soběslav
nstržm. Jana Štecová
(redakčně kráceno)

V Komunitním centru Roudná proběhne od 15. do 16. 11.
předvánoční výstava, spojená s výstavou fotografií
p. Svatka. Jako vystavovatel se můžete přihlásit na telefon
723 907 696 nebo e-mail:obec@obecroudna.cz. V e-mailu
uveďte svoje fotky či odkaz na Vaši tvorbu.
Eva Kropáčková, starostka

Přátelé obce Zálší a Klečaty vás zvou na
5. ročník

Festivalu malých dechových hudeb
12. října 2019

v sále pohostinství v Zálší od 13 hodin
Hrát bude:
Hartmanická muzika – pod vedením Martina Kubíčka
Blaťácká pětka – pod vedením Jaroslava Broma
Malá Netolička – pod vedením Michala Veselého
B-Quintett – pod vedením Pavla Vokůrky
Jihočeský čtyřlístek – pod vedením Přemka Šustera
Malá kapela Hořičanka – pod vedením Oldřicha Příkopy
Mažičanka – pod vedením Františka Slípky

Vstupné obvyklé, Občerstvení zajištěno
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VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE

HOKEJ

VYBRANÉ AKCE V KULTURNÍM DOMĚ

ZÁPASY LEDNÍHO HOKEJE - ŘÍJEN

•

•

•

Sobota 5. října
OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ
V průběhu odpoledne vystoupí hudební uskupení Ševětínka,
veselská Blatka a Blaťácký soubor Ševětín. Velký sál KD
od 13 do 16 hodin.

12. 10. 10,00 – 13,30 – 4+5tř. – SLH Střelci JH
13. 10. 11,30 – 14,00 – Dorost – Rytíři Vlašim
        
17,00 – Muži – HC Božetice
17. 10. 17,00 – 18,15 4tř – HC Tábor
19. 10. 11,30 – 16,00 – MŽ, SŽ – HC Slavoj Český Krumlov
17,00 – 19,30 – Junioři – Slavoj Č.Krumlov

Neděle 13. října
LISTOVÁNÍ – MÉ DĚTSTVÍ V SOCIALISMU
Soubor povídek více než šedesáti osobností. U příležitosti výročí Listopadu 89 desítky známých osobností připravily mozaiku příběhů, emocí a vzpomínek na svá dětská léta
v období socialismu. Víceúčelový sál KD od 19 hodin.
Úterý 15. října
SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN – MICHAL AJVAZ
Básník, prozaik, esejista, překladatel z němčiny. Držitel ceny Magnesia Litera v kategorii Kniha roku (2012).
Městská knihovna od 18:30 hodin.

•

Čtvrtek 17. října
MALÝ PRINC
Hudební projekt na motivy jednoho z nejznámějších příběhů moderní světové literatury. Velký sál KD od 19:30
hodin.

10,00 – 13,30 – 3tř. Milevsko ,Tábor
13,30 – 16,00 – Junioři – HC Strakonice

6. 10.	9,30 – 13,00 – 4+5tř. – Sušice , Vimperk
17,00 – Muži – TJ Jiskra Strakonice

Čtvrtek 10. října
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM SPŽP
Novinky v dotacích pro úspornou domácnost. Zateplení
domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární panely, zachytávání dešťové vody
– i na to můžete získat dotaci. Pořádá Státní fond životního
prostředí ČR ve spolupráci s městem Veselí nad Lužnicí.
Víceúčelový sál KD od 16 hodin.

•

•

5. 10.

26. 10. 10,00 – 13,30 – 2tř. – Střelci JH, Milevsko
         	17,00 – 20,00 OLD BOYS – REPREZENTACE
(Oslavy 90 let OLH)
27. 10. 9,30 – 14,00 – MŽ,SŽ – LVI Č.Budějovice
28. 10. 10,30 – 14,00 – 4+5tř. HC Motor ČB
        
17,00 – Muži – Sokol Radomyšl

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS - ŘÍJEN 2019
program sportovišť TJ Spartak:
na http://spartaksobeslav.isportsystem.cz/
NE 		
NE		
NE		
NE		
PO 		
Vstupné 40 Kč

Neděle 20. října
PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ
ČÍST V MAPÁCH
Kontaktní hudební komedie, která vám poradí, jak předcházet partnerským krizím. Velký sál KD od 19:30 hodin.
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.

13. 10. Mladší žáci 		
8:00 - 14:00
20. 10. Starší žáci 		
8:00 - 14:00
27. 10. Muži 9:00 proti FBC Kaplice
13:00 proti FBC Štíři České Budějovice
2. 11. Juniorky 9:00 proti FBC Štíři České Budějovice
		
13:00 proti Spartaku Pelhřimov

Muži

Přehled vysledků za měsíc září:
9:8
4:4

x Tj Sokol Divočáci Blatná 3:7

Starší žáci:
x FA Č. Budějovice
14:2
x FBC Rytíři Č. Krumlov 1:6

x Texas Longhorns
4:3
x FBŠ Slavia Fat Pipe Plzeň 7:12

x T. J. Sokol Lišov
x FBC Strakonice

Ženy:

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

FOTBAL

FLORBAL
Přehled domácích zápasů v říjnu 2019

6. 10.		
13. 10.		
20. 10.		
27. 10.		
28. 10.		

Rozpis zápasů FK Spartak Soběslav na měsíc říjen
7.
7.
9.
8.
10.
8.
9.
11.
9.
12.
10.
10.

Veselí
Soběslav
Soběslav
Ml.Vožice
Beroun
Soběslav
Soběslav
Soběslav
Sepekov
Soběslav
Sokol S.Ústí
Křemže

Soběslav
Lomnice
Rokycany
Soběslav
Soběslav
Ml.Vožice
Slavie Č.B.
Dynamo
Soběslav
Hořovicko
Soběslav
Soběslav

So 5.10.
So 5.10.
So 5.10.
So 12.10.
So 12.10.
Ne 13.10.
So 19.10.
So 19.10.
Ne 20.10.
So 26.10.
Ne 27.10.
Ne 27.10.

10,00
10,00
16,00
10,00
15,30
10,00
10,00
15,30
10,00
14,30
10,00
10,00

dorost
žáci
muži
žáci
muži
dorost
žáci
muži
dorost
muži
dorost
žáci
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Impregnace Soběslav s.r.o
Tradice, zkušenost, kvalita

Společnost Impregnace Soběslav s.r.o. slaví v letošním roce 20. výročí své existence.
Důležitá data:
1914 – zahájení provozu impregnace
v Soběslavi
1999 – privatizace státní organizace Jihočeské dřevařské závody n.p. a přeměna na
Jihočeské dřevařské závody Soběslav a.s.
– společnost koupil český majitel
2013 – změna názvu a právní formy společnosti na Impregnace Soběslav s.r.o.

Historie společnosti
V roce 1858 v Praze - Podskalí zakládají
společníci Adolf Löwi a Leopold Winternberg obchodní společnost se dřevem.
V průběhu času se z obchodní společnosti
stává nadnárodní koncern, který vlastní
desítky pil v Rakousku-Uhersku a provozuje plavení dřeva na všech větších evropských tocích. Společnost se vždy snažila o
zavádění nových moderních technologií,
jako například páry, spalovacích motorů apod. Vzhledem k inovativnímu myšlení majitelů společnosti a tehdejším
úspěchům založili v roce 1914 nástupci
původních majitelů dceřinou společnost
KONZEA A.G. impregnační a chemické závody, která měla za úkol zřídit impregnační
závod v Soběslavi.
Impregnace se v té době stává novým,
velmi mladým a progresivním oborem, což
bylo umožněno především prudkým rozmachem železničních drah, elektrifikací a
rozvojem telefonních sítí. V té době se jednalo o nově vznikající průmyslové odvětví.
Se zavedením technologie tehdy pomáhal
švédský odborník Ing. Willy Kinberg, který se posléze stal i prvním ředitelem impregnačního závodu v Soběslavi.

Postupem doby se měnili majitelé závodu,
padaly režimy, vyměnilo se několik generací pracovníků, avšak pozice impregnačního
závodu na trhu se neustále upevňovala
a jeho výrobní náplň se do dnešních dnů
nezměnila. Stále se zde impregnují dřevěné pražce a sloupy. A to již dlouhých 105
let! Není mnoho společností a produktů,
které by po takto dlouhou dobu dokázaly existovat na trhu, odolávat konkurenci
a udržet krok s technologickým vývojem
okolního světa.

Současnost společnosti
Vzhledem k našemu výročnímu roku si
Vám dovolujeme blíže představit současnost naší společnosti a zároveň Vám lehce
poodhalit i naše plány dobudoucna.
V současnosti vyrábíme 40 000 m3 impregnovaného dřeva ročně. Naší hlavní
výrobní náplní jsou dřevěné pražce pro
kolejové sítě, dřevěné sloupy pro rozvody
elektřiny a telekomunikačních sítí. Nesmíme zapomenout ani na zemědělce, kteří
naše sloupy používají k pěstování chmele.
Ovšem našimi nejlepšími zákazníky jsou
především drobní kutilové a řemeslníci,
kteří k nám přivážejí stovky kubíků svých
výrobků na impregnaci, které jim vždy rádi
naimpregnujeme.

Ekologie a životní prostředí
Víme, že v historii impregnace vznikl velký dluh vůči životnímu prostředí. Tento
dluh byl řešen rozsáhlou sanací, která u
nás proběhla, a jejíž dokončení se očekává
na konci letošního roku. Dnešní stav je takový, že naše společnost splňuje všechny
legislativní národní i evropské požadavky

na ekologické standardy. Naopak naše výrobky lze považovat za zásadně ekologičtější než jejich substituty z železobetonu,
plastu apod. Dřevo má totiž - řečeno současným slovníkem - neutrální uhlíkovou
stopu a nové moderní impregnační látky
jsou již mnohem šetrnější k životnímu prostředí.
Naše společnost prochází pravidelnými
kontrolami České inspekce životního prostředí, Povodí Vltavy apod. Poslední kontrola ČIZP konstatovala příkladný přístup
společnosti ve vztahu k životnímu prostředí a uznala snahu o maximální investice
v dané oblasti.

Plány do budoucna
Budoucnost naší společnosti vidíme především v inovacích. Spolupracujeme s výrobci impregnačních látek na vývoji prostředků šetrnějších k životnímu prostředí.
Velice důležitá je pro nás i spolupráce s vývojovými centry českých univerzit.
Výsledkem takové spolupráce bude naše
nová investice, kterou plánujeme realizovat v nejbližších letech. Kromě zelené impregnace chceme našim zákazníkům začít
nabízet i širokou škálu barev, abychom
dřevěným výrobkům dali kromě trvanlivosti i estetické vlastnosti.
Název naší společnosti IMPREGNACE
Soběslav s.r.o. spojuje místo, práci a historii naší společnosti, na kterou jsme právem
hrdí. 105 let snažení našich předchůdců
nás zavazuje pokračovat v práci a rozvíjet naše podnikání tak, abychom jednou
mohli předat štafetu našeho úsilí dalším
pokolením.
Na závěr mi prosím dovolte, abych Vás
všechny, které tento článek oslovil, pozval k nám na příjemně strávené sobotní
dopoledne 5. 10. 2019 od 10,00 do 14,00
hod., kdy Vám s kolegy vysvětlíme, co to
skutečná impregnace znamená a také se
trochu pochlubíme změnami, které se
nám v průběhu posledních let povedly
realizovat. Zvláště rádi přivítáme bývalé
zaměstnance a děti. Připraven je dětský
koutek s hrami a malá přehlídka nejnovější manipulační techniky.
Pojďme společně popřát našemu jubilantovi vše nejlepší do dalších 100 let výroby.

Pohled na závod a nádraží

Těší se na Vás ředitel společnosti
Petr Sladovník s kolektivem
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodej
•

Nemovitosti - www.inrekareality.cz

•

Prodám cirkulárku (2x kotouče
+ kabel) a 2x krbová kamna. Cena
dle dohody. Tel. 607 821 694.

Koupě
•

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

•

Koupím známky, obrazy, mince, šavle a vojenské předměty, rádia, hodiny, nábytek, porcelán, sklo a jiné
staré věci. Jednotlivě, sbírku nebo
pozůstalost. Tel. 722 777 672

Ostatní
•

Pronajmu nové byty, garsonku,
2 kk nebo 3 kk, zahrada, místo
na parkování, klidná čtvrť.
Tel. 777 907 750

•

Sháním pronájem garáže nebo
přístř. pro auto v Soběslavi.
Tel. 733 540 570.

•

Kdo mi prosím pronajme byt
v Soběslavi? Velmi děkuji. František
Červenka, nám. Republiky č. 59,
Soběslav

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy , Green Shell
- typu Araukana . Stáří 14 - 19 týdnů /, 159 - 209 Kč/ks.
Prodej : Soběslav - u vlak. nádraží
- 13. 11. 2019 - 17.50 hod.
- 29. 10. 2019 - 9.55 hod.
Výkup králičích kožek
cena dle poptávky.
Info: Po - Pá 9 - 16 hod. na tel.
601 576 270, 728 605 840,

www.drubezcervenyhradek.cz
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Dřevoprodej Dráchov
OSB desky sleva až 20%

Podrobnosti naleznete na našich internetový stránkách
Možné další slevy: množstevní, pro podnikatele atd.

Koupíte u nás:
Plotovky, palubky, OSB desky,
hranoly, fošny, střešní latě,
široký sortiment truhlářského řeziva,
spojovací materiál.

Dále nabízíme:

Sušení dřeva, hoblování a krácení.

Areál pily Dráchov
392 01 Dráchov 45
Tel: 774131446
Otevírací doba:
Po - Pá: 7 - 16:30 hod.
So:
8 – 11 hod.
h�p://www.palubky-plotovky.cz
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Koupíme byt
výtah podmínkou
„2+kk“ a větší.

NABÍDKU NEBO INFO PROSÍM NA:
734 460 066 nebo
o�aosmera@seznam.cz - děkujeme.

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

KAMENICTVÍ
Kámen ábor
Vám nabízí:

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

AKCE NA ŘÍJEN
ŽULOVÉ GRILOVACÍ DESKY
A VÝROBA POMNÍKŮ - 20%

OPRAVY A RENOVACE POMNÍKŮ

• POMÍNKY, SCHODY, PARAPETY
• KUCHYŇSKÉ A GRILOVACÍ DESKY
• VÝROBA Z PŘÍRODNÍHO KAMENE
ZHOTOVENÍ NÁPISŮ

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN
• nízká cena
• neomezená životnost

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

VESCE 44, Soběslav

Farma Doňov
nabízí krouhané
zelí z vlastní
produkce a
jinou zeleninu
např. červenou
řepu, mrkev, cibuli, brambory,
různé ředkve i černou aj. více
info na www.farmadonov.cz.
Prodej ze dvora na adrese
Doňov 3:
Po-pá 10-17 hod, so 8-12 hod
Tel. 608 379 623
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Uzávěrka inzerce 10. 10., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz

-

o

RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

Přijímáme objednávky na:
vánoční krůty

Obiednávky na tel 381 582 207
mobil: 731 585 468, 607 258 998
nebo na email
v-drubezzedvora@seznam.cz
PRODÁVÁME MASO ČERSTVÉ 1 CHUTNÉ a V BIO KVALITě
VHODNÉ I PRO ALERGIKY
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