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SOBĚSLAVSKÉ SLAVNOSTI

ROŽMBERSKÉ
630 let od udělení městských práv Soběslavi

sobota 19. září 2020
nádvoří Rožmberského hradu
10.00

Zahájení slavností

10.30

FIORETTO - tance

11.30

FLOW TRACK

13:00

Kocour & friends

15.00

GIPSY.CZ

16.30

Rytířský souboj

18.00

Minami

20.00

Janek Ledecký & band

21. 50

Ohňostroj na náměstí

Historické taškařice a hry nejen pro děti
v parku u Hlásky, tržiště na hradním nádvoří,
občerstvení a kostýmy, stodoly s tvořením
Víno v hradním sklepení
Vinařství Dvůr pod starýma horama, Boršice

Jindřich z Rožmberka
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

září 2020
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AKCE V ZÁŘÍ

MUDr. Pavel Horažďovský, Ph.D.,MBA
Adresa: Petra Voka 159
Tel.: 381 524 180
www.chirurgicka-ambulance.eu
sobeslav@chirurgicka-ambulance.eu
Po 		
Út 		
St 		
Čt

7 - 13
7 - 13
12 - 18
7 - 13

Pá 		

7 - 13

operační výkony, pouze pro objednané

RTG SOBĚSLAV

Probíhající výstavy:
Září

v ýstava obrazů Jana Mináře v Galerii Hláska, otevřeno
během soběslavských slavností (19. 9.)
Do 30. 9. Výstava Tvary, barvy a pohodlí: Nábytek Jitona,
BM - Rožmberský dům
Akce v Soběslavi:
4. 9. Vernisáž výstavy Lidové motivy v kresbě a grafice – obrazů Františka Peterky, BM - Smrčkův dům, 17 h, (výstava potrvá do 31. 10.)
6. 9. BURZA a TRHY, areál chovatelů, 7 – 9:30 h
12. 9. O pohár starosty města – sraz historických vozidel, náměstí
Republiky, 10 – 13 výstava a předváděcí jízdy, 13 h start vozidel
na vyjížďku, 16 – 24 doprovodný kulturní program (více str. 13)
13. 9. Zažít město jinak – piknik na Promenádě, 14 – 17 h
16. 9. Olympijský běh, Kemp TJ Spartak Soběslav, 14 - 20.30 h
18. 9. Beseda s Jakubem Szántó, reportérem a zpravodajem ČT na
Blízkém východě, u kostela sv. Víta (za nepříznivého počasí
uvnitř), 18 h
18. 9. Beforeparty - Jelen – koncert v areálu KD a Rožmberského
hradu, 21 h
19. 9. Soběslavské slavnosti rožmberské, areál hradu, 10 h
19. 9. Dobroběh 2020, kemp TJ Spartak Soběslav, 10 – 17:30 h
(registrace dětí od 9:30)
24. 9. Bubák Kája – loutkové divadlo, KDMS, 17 h
26. 9. Den technických sportů a Drakiáda s atrakcemi a občerstvením, letiště a areál AMK Soběslav, 10 - 17 h
27. 9. Vyprávění starého vlka aneb pravda o Karkulce, KDMS,
10:30 h
Městská věž u kostela sv. Petra a Pavla bude
v září zpřístupněna pouze o víkendech od 9 do 17 hodin
a ve státní svátek 28. 9.
Infocentrum města Soběslavi je až do konce září otevřeno
podle sezónní otevírací doby, tj. denně od 9 do 17:30 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Bc. Točíková Miluše

ul. Petra Voka 159/I (Poliklinika)
Tel: 381 210 221

Po
Út
St
Čt
Pá

7 - 13
7 - 13
7 - 17,30
7 - 15
7 - 13

Město Soběslav srdečně zve
veřejnost na 11. zasedání

Zastupitelstva
města Soběslavi

23. 9. 2020 od 18 h
budova č.p. 1
na nám. Republiky

Program:
1. Zahájení
2. Změna č. 3 rozpočtu
města v roce 2020
3. Projekt „Nástavba
Senior-domu Soběslav
4. Majetkové převody
5. Průmyslová zóna
Soběslav
6. Různé

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

Středa 9. 9., 23. 9. a 14. 10. a 4. 11.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

15. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 21. července 2020.
Usnesení č. 15/198/2020
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy
z kontrolního dne stavby „Modernizace
trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek
Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa
Soběslav – Doubí“, který se uskutečnil
9. července 2020.
Usnesení č. 15/199/2020
Rada města schvaluje návrh rozpočtového opatření č. RM 3/2020 v předloženém
znění.
Usnesení č. 15/200/2020
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na opravu technologií ASŘ
na ČOV Soběslav, které se uskutečnilo
7. 7. 2020 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
DBD Control Systems, spol. s r. o.,
Červené Záhoří – Chotoviny, za cenu
969.358,20 Kč + DPH.
Usnesení č. 15/201/2020
Rada města souhlasí s poskytnutím
finančního příspěvku společnosti I MY,
o. p. s., Soběslav, ve výši 5.000 Kč ze
schváleného rozpočtu města na rok
2020 na úhradu části nákladů spojených
s oslavami 20 let organizace a pořádáním
lampionového průvodu a ohňostroje,
které se uskuteční 8. 11. 2020.
Usnesení č. 15/202/2020
Rada města schvaluje odměnu ředitelce
Senior-domu Soběslav Ing. Zině Petráskové za realizaci opatření proti šíření
nákazy COVID-19 dle předloženého
návrhu. Odměna je v plné výši hrazena
z dotačního programu MPSV.
Usnesení č. 15/203/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a Jihočeským
krajem, České Budějovice, o poskytnutí
dotace městu ve výši maximálně 591.500
Kč z dotačního programu Jihočeského
kraje – Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje na realizaci projektu „Stavební úpravy společenského
centra v Chlebově“.
Usnesení č. 15/204/2020
Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo mezi městem Soběslav
a firmou Jiří Hrůza, Zbelítov, na opra-

vu kanalizace v ulicích Na Ohradě
a Chvalovského nábřeží v Soběslavi
za cenu 396.058,73 Kč + DPH.
Usnesení č. 15/205/2020
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem
Soběslav a firmou Strabag, a. s. Praha,
provozní jednotka Soběslav, na opravu
parkoviště u Polikliniky v Soběslavi,
kterým se navyšuje cena díla o dodatečně
objednané práce ve výši 382.385,64 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 15/206/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
městem Soběslav a Správou železnic,
státní organizace, Praha, z důvodu provozování telekomunikačního zařízení
ve výpravní budově čp. 264 v Riegrově
ulici, Soběslav II, která je ve vlastnictví
města.
Usnesení č. 15/207/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem
Soběslav a Jihočeským krajem, prostřednictvím Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje, České Budějovice,
v souvislosti s uložením kanalizační
a teplovodní přípojky u domu čp. 1/I na
náměstí Republiky v Soběslavi na částech pozemků p. č. 3905/9 a p. č. 3913/2
v k. ú. Soběslav, které jsou v majetku Jihočeského kraje.
Usnesení č. 15/208/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Soběslav
a Evou Bínovou, Písek, na pronájem
nebytových prostor ve vlastnictví města
v podkroví budovy čp. 159 v ulici Petra
Voka (poliklinika) v Soběslavi o celkové
výměře 49,2 m2 s platností od 1. 9. 2020
na dobu neurčitou.
Usnesení č. 15/209/2020
a) Rada města souhlasí s ukončením
smlouvy o nájmu nebytových prostor
z 22. 11. 1999 mezi městem Soběslav
a paní Jindrou Šimákovou, Soběslav, na
pronájem nebytového prostoru v domě
čp. 159 v ulici Petra Voka, Soběslav
I (rehabilitace v 1. patře polikliniky),
dohodou k 31. 12. 2020.
b) Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy o nájmu mezi městem Soběslav
a Bc. Hanou Trešlovou, Soběslav, na
pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města v domě čp. 159 v ulici Petra
Voka, Soběslav I (rehabilitace v 1. patře
polikliniky), o celkové výměře 108,1 m2
s platností od 1. 1. 2021 na dobu neurčitou.

Usnesení č. 15/210/2020
Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy
o připojení mezi městem Soběslav a E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice,
v souvislosti s dokončením realizace akce „Soběslav: V Paloucích 6 RD“
pro pozemky p. č. 2103/580, 2103/581,
2103/582 a 2103/583 v k. ú. Soběslav
a s uzavřením dohod o narovnání mezi
městem Soběslav a manželi Jaroslavem
a Hanou Faustovými, Soběslav, a panem
Michalem Křiklánem, Soběslav, a paní
Marcelou Křiklánovou, Veselí nad Lužnicí, z důvodu připojení pozemků parc.
č. 2103/579 a 2103/467 v k. ú. Soběslav,
které jsou v jejich vlastnictví, k distribuční soustavě.
Usnesení č. 15/211/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
StatoArt, s. r. o., Čejetice – Sudoměř,
na provedení restaurátorských prací na
soše sv. Jana Nepomuckého ve Wilsonově ulici v Soběslavi za cenu 108.000 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 15/212/2020
Rada města souhlasí na návrh bytové
komise s přenecháním městského bytu
na adrese Soběslav, Soběslav II, tř. Dr.
Edvarda Beneše čp. 60/36, velikosti 1+1,
do nájmu Pavlíně Pánisové a s přenecháním městského bytu na adrese Soběslav,
Soběslav I, Protifašistických bojovníků
čp. 134/14, velikosti 1+1, do nájmu Boženě Fučíkové.
Usnesení č. 15/213/2020
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na pronájem a provozování
stánku s občerstvením na náměstí Republiky v Soběslavi o výměře 13,5 m2
včetně mobilního příslušenství, které
se uskutečnilo 21. 7. 2020 na MěÚ
Soběslav.

Vítězem výběrového řízení se stala
paní Eva Himpanová, Soběslav. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let
s účinností od 1. 9. 2020.
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Výstup z jednání o záměru Průmyslová zóna Soběslav
V pondělí 10. 8. se sešla Rada města
Soběslavi se zástupci společnosti EXPRIN Property, s. r. o. (dále zástupce investora) a projektanty záměru. Přítomni
byli také zástupci petičního výboru.
Předmětem jednání byl především
další postup rozvoje průmyslové zóny
v Soběslavi.
V úvodu zástupci investora a projektanti
informovali účastníky jednání o tom, jak
záměr vznikl a stručně seznámili s úpravou
záměru, která reaguje na připomínky rady
města v oblasti zeleně, dešťových vod, dopravy a krajinného rázu.
Starosta města Jindřich Bláha sdělil, které úpravy byly do data konání schůze
zohledněny: „Z hlediska řešení odvedení srážkových vod investor reagoval na
návrh rady města a zohlednil požadavek,
aby voda z minimálně poloviny průmyslové zóny byla odvedena na severní stranu zóny do vodoteče, která odtéká do
Černovického potoka. Dále byla investorem do projektu integrována zeleň, která
byla původně umístěna mimo areál objektů tak, aby splňovala limity dané územním plánem – tj. 60 % zastavěného území
a 40 % zeleně.“ Připravováno je také snížení výšky hal dle stanoviska Ing. arch.
Dagmar Buzu z odboru výstavby.
Město zadalo posudek, který má za úkol
posoudit, jak by měla průmyslová zóna vypadat z pohledu krajinného rázu. I zde již
některé úpravy investor provádí.
Rada města v současnosti spatřuje největší
problém v dopravě: „Návrh vznikl z čísel,
která nebyla aktuální, a nebyl reflektován
budoucí rozvoj zbylé části průmyslové

zóny, tzn. projekty stávajících firem a nezastavěné plochy, kam se může průmyslová
zóna do budoucna rozvíjet. Proto jsme se
dohodli na dalším setkání s Ing. Zenklem,
který dopravní studii vypracoval. Změny vyplývající ze setkání budou následně
zapracovány do projektu a až poté si dopravní studii město nechá ještě nezávisle
posoudit.“
Investor pracuje s návrhem rady města, aby
větší část průmyslové zóny byla přímo napojena na dálniční přivaděč (komunikace
vedoucí souběžně s dálnicí) a tuto změnu
zapracovává do záměru.
S dopravou souvisí i budoucí využití areálu (zda se bude jednat o výrobu či skladování), které je také předmětem jednání.
Územní plán města umožňuje realizaci
jak výrobních, tak skladovacích prostor a
investor určitou formu skladování zvažuje.

Rada města požaduje v průmyslové zóně
z velké části výrobu. „Rádi bychom docílili
toho, aby minimálně polovina plochy byla
určena pro výrobu,“ uvedl k tomu starosta.
Investor s městem spolupracuje a rada
města upřednostňuje další spolupráci před
stavební uzávěrou a změnou územního
plánu, které požaduje petiční výbor.
Dle vyjádření starosty J. Bláhy je stavební uzávěra zcela mimořádným opatřením
a mohla by pro město znamenat náhradu majetkové újmy v řádu mnoha desítek
milionů korun.
Předložený návrh úpravy projektu nebyl
v den jednání dokončený. Pracovní verzi
obdrží rada města do 20. srpna a následně ji projedná na svém jednání dne 25. 8.
O výsledku jednání rady města budeme informovat na internetových stránkách města
a v říjnové Hlásce.
redakce

Volby do zastupitelstev krajů
Volby do zastupitelstev krajů (zákon
č. 130/2000 Sb.) byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta České republiky
č. 169/2020 Sb. dne 15. 4. 2020. Uskuteční
se v pátek 2. října 2020 od 14 hodin do
22 hodin a v sobotu 3. října 2020 od
8 hodin do 14 hodin. Krajským úřadem
v Českých Budějovicích bylo zaregistrováno celkem 20 kandidátních listin, jejichž
kandidáti se budou ucházet o mandát v 55
členném Zastupitelstvu Jihočeského kraje.
Voličům, kteří nebudou moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu
jsou zapsáni, je tradičně umožněno volit
na voličský průkaz. Volič s trvalým po-

bytem v Jihočeském kraji může hlasovat
na voličský průkaz v kterémkoliv okrsku
v územním obvodu Jihočeského kraje.
Písemná žádost musí být doručena městskému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb, tj. do 25. 9. a musí být opatřena ověřeným podpisem voliče. Žádost lze doručit také prostřednictvím datové schránky.
Rovněž tak je možno požádat i osobně,
a to až do uzavření stálého seznamu voličů - tj. do 30. 9. do 16 hodin. Hlasovací
lístky budou voličům doručeny na jejich
adresu trvalého bydliště nejpozději do
29. 9. V případě neobdržení si je může
volič vyzvednout na MěÚ – odbor správy

majetku nebo přímo ve volební místnosti. Volič, který se zejména ze zdravotních
důvodů nebude moci osobně dostavit do
volební místnosti, může požádat o návštěvu členů volební komise s přenosnou volební urnou v místě jeho bydliště, a to na
telefonním čísle 381 508 114 nebo požádat
přímo volební komisi.
Podrobné informace k volbám jsou na
webových stánkách Ministerstva vnitra
ČR: www.mvcr/volby.cz.
Pavlína Chalupská,
odbor organizační a správy majetku
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Práce na předprostoru škol pokračují
Před ZŠ E. Beneše a soběslavským gymnáziem pokračují stavební práce na revitalizaci předprostoru škol. Pokácena
byla řada původních dřevin.
Vedle probíhajících zemních a výkopových
prací spol. Spilka a Říha průběžně prováděla
také kácení stromů související s investiční
akcí „Předprostor škol v Soběslavi“, kterou
zpracovala na základě předložené projektové dokumentace Ing. Andrea Junková,
IMAGINARIO, Čečelice v květnu 2019.
V srpnu došlo k pokácení dvou jedlí ojíněných, které v původním projektu nebyly
navrženy k odstranění.
Dřeviny byly odstraněny na základě žádosti města Soběslav a následného rozhodnutí
vydaného Odborem životního prostředí
MěÚ Soběslav (OŽP) dne 5. srpna 2020.
Kácení bylo požadováno z důvodu kolize
těchto stromů s právě probíhající investič-

nantní lípa srdčitá (Tilia cordata), která byla
v rámci dané akce již odborně ošetřena obvodovou redukcí koruny a bezpečnostní vazbou. Ekologická újma bude kompenzována
provedením náhradní výsadby 28 nových
stromů – 4 ks javoru babyka, 12 ks střemchy obecné a 12 ks sakury japonské (alej
podél třídy Dr. E. Beneše).

ní akcí. V průběhu provádění stavby bylo
zjištěno, že budováním přilehlého chodníku dojde ke střetu s kořenovým systémem
těchto dřevin a tím k ohrožení jejich statiky.
Tyto dřeviny by dále byly v kolizi s plánovanou náhradní výsadbou uliční aleje.

V průběhu stavby došlo v projektu k některým změnán. Před vchodem do budovy
gymnázia byly objeveny podzemní jímky
o celkovém objemu 80 krychlových metrů.
Do jímek bude svedena část dešťových vod
z budovy gymnázia pro potřeby zavlažování. Z tohoto důvodu bude upuštěno
od realizace dvou vsakovacích poldrů.

S jejich odstraněním bude dle vyjádření
OŽP prostor před školami opticky více otevřen a stane se také přehlednější zejména
v nočních hodinách. Zároveň vynikne domi-

Aktuální podobu projektu si mohou čtenáři
prohlédnout na výkresu níže a vizualizaci
na str. 6.				
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Aktuální výkres sadových úprav, který je v barevném provedení k nahlédnutí na www.musobeslav.cz/Projekty města/
Projekty v realizaci. Pro lepší orientaci jsou doplněny popisky jednotlivých prvků.
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Město Soběslav vypisuje výběrové řízení na strážníka městské policie
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

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

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

Stánek na náměstí Republiky nabídne občerstvení i kulturu

V průběhu září bude otevřen stánek s občerstvením na náměstí Republiky, jehož
instalaci dokončila v srpnu spol. Alfahaus
s.r.o. a následně jej zelenou střechou osadilo zahradnictví Jiří Polák, Soběslav.
Provozovatelem byla v rámci výběrového
řízení vybrána paní Eva Himpanová ze
Soběslavi. Cílem provozování stánku je
zejména přilákat veřejnost do centra naší
Soběslavi a vytvořit tak příjemný prostor
ke společnému sdílení, posezení a občerstvení. „K tomu chceme využít především
zdroje a dodavatele místního a lokálního
sortimentu. V hledáčku je např. pivovar
z Obory, lokální pražírny, místní pekárny
apod.“, vysvětlila E. Himpanová a dodala: „U stánku nabídneme také doplňkový
kulturní program, abychom centrum na-

šeho města více oživili. Chceme umožnit
veřejnosti se setkat, posedět a samozřejmě
se občerstvit. V tomto směru bychom chtěli
vyjít vstříc různým zájmovým či věkovým
skupinám a navázat užší spolupráci s Infocentrem města Soběslavi a dalšími místními spolky. Rádi bychom podpořili organizátory již zaběhlých akcí jako veteráni,

vánoční trh, živý Betlém, rozsvěcení vánočního stromu, cyklistické závody apod.“
Výzdobou, nabídkou produktů i kulturním
programem bude provozovatel tematicky
reagovat na roční období, svátky, tradice,
historické milníky a ostatní již probíhající
akce. „Určitě se můžete těšit na výbornou
kávu, vynikající pivo z nedalekého oborského pivovaru, další alkoholické, nealkoholické teplé i studené nápoje a drobné
občerstvení. A v následujících měsících
můžete ke stánku přijít např. na ochutnávku vína či burčáku, cestopis nebo komorní
koncerty živých kapel. To vše vedle akcí
pořádaných jinými pořadateli,“ uvedla
k tomu E. Himpanová.
		
-min-
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V Soběslavi byla dokončena nová dětská hřiště
Na základě dříve vypracovaného pasportu dětských hřišť v našem městě vznikla
v roce 2020 další dvě nová dětská hřiště
a jedno bylo doplněno o nové prvky.
První nové dětské hřiště bylo vybudováno
v parku Na Vyhlídce. Na hřišti jsou umístě-

Druhé nové dětské hřiště bylo vybudováno na Sídlišti Míru. Toto
hřiště nabízí rodinám s dětmi herní
prvky: multifunkční věž se skluzavkou a prolézačkou, pískoviště
s plachtou, pružinové houpadlo
žirafa, dvojhoupačku a balanční desku. Všechny prvky splňují
požadavky normy ČSN EN 1176
a 1177, jsou vyrobeny z finské
borovice, nerezové oceli, tvrzených plastů a jsou zabudovány
do země. Hřiště zhotovila spol.
ONYX wood, spol. s r. o. Celkové
náklady činily 449 501 Kč.

Dále byly doplněny herní prvky na
dětském hřišti v ulici Bezděkova.
Původní hřiště bylo rozšířeno o nástupní rampu k multifunkční věži,
pískoviště s plachtou, lavičky, dětské posezení a dopadové plochy
okolo herních prvků. Zhotovitelem
této akce byla spol. Hřiště 8D s.r.o.
Celkové náklady činily 215 581 Kč.
-min-

ny herní prvky: houpací hnízdo, pružinové
houpadlo koník, kolotoč, pískoviště s plachtou, lanová dráha, sestava s dvojhoupačkou a plastovou skluzavkou, lavičky a stůl.
Všechny prvky splňují požadavky normy
ČSN EN 1176 a 1177, jsou zhotoveny

z akátového dřeva, nerezové oceli, případně
plastu (skluzavka) a jsou zabudovány
do země. Hřiště v hodnotě 553 994 Kč
zhotovila spol. Hřiště hrou, s. r. o.
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VZPOMÍNÁME

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:

Nebylo jí dopřáno jít
s námi životem, který
tolik milovala.
Dne 27. 8. 2020 to bylo
smutných 10 let, co nás
opustila moje
milovaná dcera, paní
Valerie Cíchová,
rozená Živná.

Dne 19. 9. 2020
uplyne jeden rok,
kdy nás navždy
opustila paní
Zdeňka Hořická.
Stále vzpomínají
dcera s rodinou
a snacha s rodinami.

Dne 22. 9. 2020
uplyne 5 let, kdy
nás navždy opustil
pan Jan Honsa.
Stále vzpomínají
manželka a synové
s rodinami.

Za tichou vzpomínku
děkuje Miluše Živná.

Jen jeden člověk odešel
a svět zůstal prázdný…
Dne 29. 9. 2020
uplyne jeden rok,
co od nás navždy
odešel pan
ing. Josef Valeš.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka
Hana a synové
Petr a Zbyněk
s manželkami.
S láskou a úctou
vzpomínají vnoučata
Zbyněk, Jáchym,
Viktor, Matěj, Agáta,
Albert, Stella a Lilien.

•
•
•
•

Eliška Jelenová
Tereza Vojtášková
Tobias Svoboda
Valentýna Hrušková

Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

Úmrtí:
•
•
•
•

Marie Sedlmaierová
Hana Vorlíčková
Marie Jelínková
Jan Přibyl

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

TVARY, BARVY, POHODLÍ:
NÁBYTEK JITONA
Výstavní sály Rožmberského
domu patří až do 30. 9. především nábytku. Ve spolupráci
s kunsthistorikem Ladislavem
Zikmundem-Lenderem a jeho
týmem, Galerií výtvarného
umění v Chebu a Alšovou
jihočeskou galerií jsme pro
Vás připravili výstavu věnovanou národnímu podniku Jitona
Soběslav, který se závody po
celých jižních a západních Čechách patřil v době socialismu
k předním československým
výrobcům nábytku. Důraz
je kladen na design výrobků
Jitony, především slavných
obývacích pokojů, z 50. – 80.
let 20. století. Zatímco jeden
sál představuje vybrané kusy
nábytku jako umělecká díla,
ve druhém na Vás čeká interiér obývacího pokoje z 60. let.

Velmi rádi jsme do výstavy
zapojili i dary získané do našich sbírek během letošního
roku. Hlubší zájemce o historii
Jitony odkazujeme na stejnojmennou publikaci, vydanou
k premiéře výstavy v chebském Retromuzeu, kterou lze
zakoupit v pokladně. Přijďte
se seznámit s designem nábytku značky Jitona anebo
zavzpomínat – ať už na léta
strávená ve zdejším podniku
či na někdejší interiéry Vašich
domácností!
FRANTIŠEK PETERKA
(1920–2007):
LIDOVÉ MOTIVY
V KRESBĚ A GRAFICE
U příležitosti 100. výročí
narození Františka Peterky,
jednoho z nejvýznamnějších
výtvarných umělců našeho

regionu, Vás zveme na výstavu představující jeho kresby
a grafiky, jejichž společným
jmenovatelem je inspirace motivy jihočeské lidové kultury.
V komorní galerii Smrčkova
domu bude představen zcela
jiný soubor děl, než jste mohli v Blatském muzeu vidět na
výstavě konané před pěti lety.
Vernisáž výstavy proběhne
v pátek 4. 9. v 17 hodin, představen bude i nový katalog,
již 10. svazek edice vydávené
Blatským muzeem. Výstava
potrvá až do konce října.
PŘÍRODOU KROK
ZA KROKEM
V rámci 18. ročníku přírodovědných exkurzí jsme pro Vás
ve spolupráci s našimi partnery
na září připravili netopýří noci
v Chýnovské jeskyni a Týnci
nad Sázavou a také vycházku
za tradičními odrůdami jabloní a hrušní do okolí Hrobů
a Kozmic. Termíny najdete na
muzejním webu.
Na viděnou v muzeu i v přírodě se těší Daniel Abazid a kol.
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Den evropského dědictví
V rámci tohoto dne tj. 19. 9. budou
v Soběslavi zdarma zpřístupněny prostory
Blatského muzea, Galerie Hlásky a městské věže u kostela sv. Petra a Pavla. Městská knihovna s Galerií Hláska budou
v tento den otevřeny od 10 do 18 hodin.
Městská věž bude přístupná od 10 do 20 h.

INFOCENTRUM
zve k návštěvě komentované prohlídky rožmberské
expozice v Blatském muzeu, která je spjatá s připomínkou
630 let od udělení městských práv Soběslavi.
Prohlídky s průvodcem se konají v sobotu 19. 9. v 11, 13
a 15 hodin. Sraz zájemců před Rožmberským domem.
Oba domy Blatského muzea jsou v tento den přístupné zdarma.

Rožmberský dům zve na výstavu věnovanou podniku Jitona
V pátek 7. srpna byla vernisáží zahájena výstava s názvem Tvary, barvy,
pohodlí: Nábytek Jitona. Veřejnost si
ji může prohlédnout do 30. 9. 2020.
Vernisáž se konala za pěkného letního
dne na zahradě Rožmberského domu.
Letos poprvé byla přístupná veřejnosti
a proběhla bez omezení souvisejících
s šířením nemoci COVID-19. Návštěvníky přivítal vedoucí Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnící
Daniel Abazid, který ve svém proslovu přiblížil mimo jiné historii podniku Jitona a její výroby. Výstavu přijel

dále představit autor Ladislav Zikmund
-Lender, kunsthistorik, který se zabývá
historií architektury a designu 20. stol.
O pěkný hudební doprovod se postarali
Květa a Jan Pilní, kteří si pro tuto příležitost zvolili tematické písně včetně
„Dáme si do bytu“ od Jiřího Suchého.
Závěrem D. Abazid poděkoval všem,
kteří se na výstavě podíleli. Poté si
návštěvníci mohli výstavu v klidu prohlédnout a občerstvit se sklenkou vína.
Ve výstavní síni Rožmberského domu
v současnosti naleznete nábytek značky Jitona, především ze slavných

obývacích pokojů. Důraz je kladen
na design výrobků z 50. - 80. let 20. století. Některé exponáty získalo Blatské
muzeum do své sbírky také od dárců
nebo byly při této příležitosti zapůjčeny, včetně obývací sestavy U 300, která v současnosti zdobí interiér v zádní
sekci výstavní síně.   
Na pokladně muzea mohou zájemci zakoupit stejnojmennou publikaci, vydanou k premiéře výstavy, která proběhla
v chebském Retromuzeu.
-min-
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 724 378 898
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Pravidelné akce:
Pondělí
17.00
20.00
Úterý
16.00
18.00
Středa
13.30
15.30
Čtvrtek
9.00
			
18.00
Pátek
19.00

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST 		

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Program
Loutkářský soubor Kašpárek a kamarádi
DS Chvalovský
Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci!)
Argentinské tango
Senior klub
Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
JÓGA 50 PLUS s Kristýnou Topinkovou
(kontakt 731 584 824)
JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866)
Soběslavská chasa mladá

Sobota 5. 9.
18.00 – 21.00 Zahájení tanečních kurzů 2020 – lekce 1.,
			velký sál, vstupné 40 Kč  
Sobota 12. 9.
9.00
RC Sobík, Dětská burza, vstupní foyer
18.00 Taneční kurzy 2., velký sál, vstupné 40 Kč
Pátek 18. 9.
21.00 	Jelen - koncert, v areálu KD a soběslavského hradu,
			
vstupné 400 Kč předprodej, 450 Kč na místě
Sobota 19. 9.
10.00 Soběslavské slavnosti rožmberské
Neděle 20. 9.
14.00 Taneční kurzy 3., velký sál, vstupné 40 Kč
Čtvrtek 24. 9.
16.00 Diakonie Rolnička – taneční, velký sál
Čtvrtek 24. 9.
17.00 Loutkářský soubor Kašpárek a kamarádi, Bubák
			
Kája, loutkové divadlo, vstupné děti 20 Kč, dospělí
			
30 Kč
Neděle 27. 9.
10.30 	DS Koňmo, Vyprávění starého vlka aneb pravda
o Karkulce, pohádka, vstupné dospělý 60 Kč, dítě 40
Kč, rodinné 2.,3. ... dítě zdarma!

Divadlo nejen pro děti
•

VYPRÁVĚNÍ STARÉHO VLKA
ANEB PRAVDA O KARKULCE
„Bylo jednou jedno venkovské děvčátko.
Maminka dívenku nade vše milovala
a což teprve babička! Ta dobrá duše jí
ušila červený čepeček, který jí tak hezky
slušel a že dívenka nechtěla nosit jiný,
začali jí všichni podle něho říkat Červená Karkulka.“ Pohádková inscenace
divadelní společnosti Koňmo přináší konečně autentické svědectví starého vlka o
tom, jak to s Karkulkou tehdá doopravdy
bylo.
Představení kombinující hru s marionetami, činohru a živě provedené písně je
určeno dětem od 4 let i jejich rodičům.
Vstupné dospělý 60 Kč, dítě 40 Kč,
rodinné 2.,3. ... dítě zdarma!

Připravujeme na říjen
•

Pátek 2. října 17.30 a 20.00 hod.
PARTIČKA
zakoupené VSTUPENKY
ZŮSTÁVÁJÍ V PLATNOSTI!
Vysoká škola improvizace, která se
nikdy nebude opakovat! Vstupné 480 Kč
•

Galerie Hláska zve na výstavu obrazů Jana Mináře
V pořadí již druhá výstava v prostorách
gotické věže Hláska představila uměleckou tvorbu malíře z Přehořova Jana
Mináře.
„Malování je pro mě hlavně relax na duši,
únik od všedních starostí a přenesení prožitků, pocitů. Poslední léta se věnuji abstrakci, která mě neskutečně naplňuje
pro své nekonečné hranice,“ uvedl o sobě
autor výstavy.
Výtvarnou tvorbou se zabývá přes 25 let.
Od roku 2015 žije na kouzelném místě na okraji obce Přehořov u Soběslavi, kde si splnil dávný sen - ateliér v podkroví. Život na vsi, obklopen přírodou
a dobrými a zajímavými lidmi, ho velmi inspiruje. V roce 2014 byl vybrán

na mezinárodní výstavu umělců INTERSALON AJV v Českých Budějovicích.
„Bylo to pro mne zásadní v další tvorbě
a povzbuzení udělat svoji výstavu v místě
svého působení,“ vysvětlil Minář.

Jeho obrazy bude možné v září v galerii zhlédnout také během Soběslavských
slavností.
			
-min-

Neděle 27. září v 10.30 hod.
– velký sál, DS Koňmo

Středa 7. října v 19.00 hod.
POSTEL HOSPODA KOSTEL
TALK SHOW
- ZBIGNIEW JAN CZENDLIK,

řečený Zibi, je římskokatolický kněz
polské národnosti,
působící od roku
1992 v České republice, a děkan
lanškrounský.
Je mediálně známý
zejména díky přátelským vztahům
s řadou osobností z oblasti kultury,
šoubyznysu a sportu. Obsahem talk
show Postel hospoda kostel je vyprávění příběhů z jeho života osobního i jiného… podané humorem jemu vlastním.
V průběhu 90 minut se tak dotýká mimo
jiné problematiky současného světa,
s čímž se rád s diváky otevřeně podělí.
Součástí pořadu je autogramiáda jeho
knih. Vstupné 250 Kč.
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Předplatné Podzim 2020
Pondělí 26. října v 19.00 hod.
PERFECT DAYS

Pantheon production s.r.o.
Liz Lochheadová
Romantická komedie nejen o ženách a nejen pro ženy
Úspěšná kadeřnice Barbs má na první pohled úplně všechno:
prosperující firmu, popularitu, exkluzivní byt, přátele a pečlivou
matku. Ovšem jedno jí chybí - nějak nestihla mít dítě a zbývá
jí posledních pár let, kdy se to musí podařit. Jenže manželství
se jí rozpadlo, nejbližší přítel je homosexuál a potencionální
otcové z nejrůznějších důvodů selhávají. Barbs si připadá absolutně nenaplněná. K čemu je žití na vysoké noze, když na vás
v obrovském bytě nikdo nečeká? Romantická a svižná komedie,
která netradičním způsobem ironizuje (anti)feministická klišé.
Hra Perfect days je vtipným důkazem toho, že život pro nás
vždy chystá něco úplně jiného, než si plánujeme.
Režie: Petr Kracík, Postavy a obsazení: Barva - Lenka Vlasáková, Brendan - Jan Dolanský, Grant - Jan Hofman, Sadie
– Dana Syslová/Eva Lecchiová a další ...

Čtvrtek 26. listopadu v 19.00 hod.
ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ

Divadlo Verze
Eric Assous
Nejenom zdařilá komedie, ale i příběh k zamyšlení
Manželé Greg a Melanie pozvali svého kamaráda Jeffa na večeři. Jeffova bývalá přítelkyně Charlie, kterou pět let neviděl,
se má vdávat a za svědka si vybrala Melanii. Shodou okolností
se Charlie se svým vyvoleným objeví na společné večeři. Charlie ho miluje, ačkoliv své přátele předem varuje, že je „trochu
jiný“. Jak moc jiný? Nechte se překvapit!
Režie: Thomas Zielinski, Postavy a obsazení: Greg - David
Matásek, Melanie - Linda Rybová, Charlie - Jana Janěková  
ml. a další ...

Neděle 6. prosince v 19.00 hod.
NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Agentura Harlekýn
Ray Cooney
Člověk v prekérní situaci a podrobný návod, jak této situace
snadno a rychle docílit
Londýnský taxikář John Brown si dvacet let tajně užívá života se dvěma manželkami. Povedený tatínek má s jednou syna
Gavina a s druhou má dceru Vicki. Ti dva mladí se seznámí
na internetu a chtějí se osobně poznat. Jejich otec se jim v tom
snaží se svým přítelem Stanleyem narychlo a s vypětím všech
sil zabránit. S anglickým humorem řeší povedený tatínek malér
s dospívajícími dětmi. Výsledkem je veletok neuvěřitelných typicky cooneyovských zmatků a improvizací v duchu nejlepších
tradic anglické komedie, které uspokojí každého – kromě Johna
Browna.
Režie: Martin Hruška,Postavy a obsazení: John Brown - Václav Vydra / Jan Čenský, Stanley Gardner  - Josef Carda / Martin Zahálka
			
Informace pro předplatitele

Vzhledem k situaci jsme byli nuceni zrušit dvě neodehraná
divadelní představení předplatitelského cyklu „Jaro 2020“.
Pokud si předplatitel bude chtít předplatné z „Jara 2020“
ponechat a převést jej na předplatné „Podzim 2020“, má
automaticky zajištěna svoje místa. Doplatí pouze 300 Kč
za nově přidané divadelní představení (abychom dodrželi
tradici třech divadelních kusů). Vaše původní „Jarní“ permanentky budou vyměněny za „Podzimní“ v momentě, kdy
přijdete uhradit doplatek za poslední představení.
Předplatné bude v prodeji od srpna 2020.
Rezervace vašich míst do konce září - tel. 724 378 898,
e-mailem: jarka.palasova@seznam.cz a až situace dovolí
i osobně v kanceláři KD. Od října budou uvolněná místa dána
do prodeje!
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Vzhledem k nejisté a proměnlivé situaci, která se týká Covid-19,
zůstává i nadále výpůjční doba stejná jako prázdninová otevírací
doba až do odvolání.

TOP 5 nejžádanějších titulů za měsíc červenec a srpen
• Mornštajnová, Alena - Hana
• Vondruška, Vlastimil - Pomsta bílého jednorožce

Pondělí

Zavřeno

Úterý

14:00-18:00

Středa

10:00-12:00, 13:00-16:00

• Weaver, Tim - Nikdo není doma

Čtvrtek

10:00-12:00, 13:00-16:00

• Hájíček, Jiří - Plachetnice na vinětách

Pátek

10:00-12:00, 13:00-15:00

Sobota

zavřeno

• Mornštajnová, Alena - Slepá mapa

Jak je vidět v přehledu knih, česká díla jsou stále nejžádanější na trhu knih i v naší knihovně.

V rámci Soběslavských slavností v sobotu 19. 9. 2020 bude knihovna otevřena od 10:00 do 18:00 hodin.

Městská knihovna slaví 10 let v prostorách gotického hradu
Měsíc září je pro nás velmi výjimečným
měsícem. Roku 2010 se totiž uskutečnil
jeden velký sen, sen nás knihovnic a milovníků knih. V soběslavském hradě se
otevřela knihovna.

a zároveň za shovívavost při čekání na
rezervované tituly. Nesmírně si vážíme,
že Vás máme a věřte, vždy se snažíme
Vám se vším vyhovět. Bez Vás bychom
nebyli úplní, společně tvoříme jednu
velkou „knihmilující“ rodinu.

Jak se říká, začátky bývají vždy těžké,
ale my jsme to s našimi věrnými čtenáři
zvládli a celkem brzy se aklimatizovali. Tímto bychom rádi poděkovali všem
našim čtenářům za jejich pravidelné
návštěvy, za skvělou komunikaci
a především za včasné vracení knih,
vzájemnou toleranci při rezervacích

Jako malé poděkování Vám odpustíme
v měsíci září upomínky.
Za Městskou knihovnu Soběslav Vám
děkují všechny stávající i bývalé pracovnice.
pracovníci knihovny

Soběslavský kemp v sobotu rozezněla rocková hudba
Pravidelné akce v kempu TJ Spartak
doplnila sobotní „Rocková plovárna“,
která oslovila především milovníky
rockové muziky.
Festivalová sezona letos doplatila na koronavirovou epidemii. I když se hudební
akce často konají v omezeném rozsahu, milovníci různých hudebních žánrů

o zážitek nepřišli. Na Setkání s hudbou
a sobotní večer 18. 7. s dechovými hudbami Veselka a Babouci v sobotu 8. srpna navázala akce plná rockové hudby na „plovárně“ (kemp TJ Spartak Soběslav), která
přivítala v Soběslavi kapely Seven‘s, Utíkej a Sistrum ČB. Program zahájila kapela Seven‘s, která se po koncertě přemístila
do Karlových Varů.

Slunce pěkně hřálo, a proto se vyplatilo,
že se akce konala právě v kempu, kde
se návštěvníci mohli osvěžit ve zdejší
Lužnici, ve které je letošní letní sezonu
vody požehnaně. Nechybělo ani občerstvení a pivo také teklo proudem.
				
-min-

září 2020

13

Zahájení provozu
radioteleskopu
Dne 9. 9. 2020 v 19:19 bude slavnostně zahájen
provoz radioteleskopu na Svákovské hvězdárně
v Soběslavi. Jde o unikátní přístroj s odraznou parabolickou plochou o průměru 3 metry
o hmotnosti přes 100 kg. Jedná se o astronomický přístroj s největší odraznou plochou
v jižních Čechách. Radioteleskop zprovoznila
skupina nadšenců z České astronomické
společnosti ve spolupráci s Akademií věd
České republiky v rámci programu Vesmír
pro lidstvo. Přístroj je určen pro pozorování
ionizačních stop meteorů, ale jeho prvním
úkolem bude příjem dat z družice SOCRAT R,
na jejíž palubě jsou české přístroje pro měření
kosmického počasí. Dočasně tak nahradí pozemní stanici, která má v důsledku pandemie
omezen provoz. Radioteleskop tak přispěje
k rozvoji našich poznatků o vesmíru i za současných nepříznivých podmínek.
Za Českou astronomickou společnost předseda jihočeské pobočky Ing. Martin Kákona

MŠ NERUDOVA
Prázdninový provoz
V naší mateřské škole začal
prázdninový provoz v měsíci

červenci a pokračoval v srpnu.
Posledních čtrnáct dní v červenci byly obě mateřské školy zavřeny. Co se dělo u nás

Tvoření v písku

v mateřské škole? Proběhla výměna vstupních vrat do mateřské školy, přední část zahrady
byla vyčištěna od starých keřů
a stromků. Z důvodu koronavirové situace zůstaly děti
o prázdninách ve svých mateřských školách.
Těšili jsme se s dětmi z prázdnin, užívali slunečného počasí.
Využívali jsme dostatek pracovních a výtvarných činností
na školní zahradě. Děti rády
tvořily v písku, hrály míčové
hry a využívaly bohaté nabídky hraček. Učitelky vytvářely
projekty, v nichž se snažily děti
zaujmout, vtáhnout do dění,
aby ony samy byly aktéry, aby
nejen viděly a slyšely, ale také
„chutnaly, osahaly si, očichaly“

– zkrátka vnímaly všemi smysly
a vše prožívaly.

Pouštění papírových lodiček
Určitě se budeme těšit na nové
kamarády, kteří v září do naší
školičky přijdou. Dětem přejeme radostné a spokojené prožití
konce prázdnin.
kolektiv MŠ Nerudova
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ZŠ KOMENSKÉHO
Prázdniny ve školním
roce 2018/2019 jsme
využili k tomu, abychom rozšířili své interiéry o novou moderní
přírodovědnou učebnu
a zajištění bezbariérového přístupu vybudováním výtahu. O letošních prázdninách
jsme se soustředili na kompletní rekonstrukci a modernizaci počítačové učebny.
Součástí projektu této nové multimediální
učebny jsou jak stavební úpravy, tak kompletní IT vybavení včetně příslušenství pro
výuku 30 žáků.
Co se týká stavebních prací, došlo mimo
jiné ke snížení stropu, byly provedeny nové
rozvody, nové osvětlení a zakoupen nový
nábytek. Učebna byla následně vybavena
31 počítači a monitory, interaktivním projektorem s tabulí a multifunkční tiskárnou.
Celá zakázka byla spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Integrova-

ného regionálního operačního programu.
V průběhu července a srpna jsme také provedli na 2. stupni kompletní rekonstrukci
tří kmenových učeben, jednoho kabinetu,

chodby v 2. patře a celého schodiště. Velice děkujeme Městu Soběslav, které tuto
přestavbu financovalo.
		
Mgr. Jana Smíšková

ZŠ E. BENEŠE
ZŠ E. Beneše o prázdninách pozvala děti na příměstské tábory
Po
úspěšné
premiéře
v minulém roce Základní
škola, tř. Dr. Edvarda Beneše opět uspořádala pro
děti letní příměstské tábory
„Zábavné léto“. V průběhu
července a srpna rodiny s dětmi využily čtyři pětidenní termíny. Příměstské tábory nepomohly pouze rodičům
a dětem, ale i škole samotné.
Zájem o letošní příměstské tábory byl velký. Celkem se zúčastnilo 63 dětí, z nichž
některé děti rodiče přihlásili i do více termínů. Na skupiny po 14 – 18 dětech dohlíželi
dva instruktoři. Obědy navařily kuchařky
ve školní jídelně, kde si děti vyzvedávaly
i ranní a odpolední svačiny.
Rodiče přiváželi své ratolesti mezi 7. a 8. h
a domů si je odvezli nejdéle mezi 16. a 17. h.
Čas na příměstském táboře děti trávily nejen hraním, ale i sportem a plněním
různých úkolů, které jim instruktoři připravovali. Dle aktuálního počasí se zdržovaly
ve vnitřních prostorách školy i na školní
zahradě, kde mohly využít také novou ven-

kovní učebnu. Zahradu zužitkovaly mimo
jiné ke sportování, hraní míčových her,
koupání v bazénu a čas trávily také na dětském hřišti. Za nepříznivého počasí většinu

času trávily v přístavbě školy vedle zahrady, která slouží jako hudebna a družina.
Ta poskytovala dětem i za deště dostatek
prostoru a potřebné vybavení, včetně IT

září 2020

15

techniky. Pro pohyb a rozvoj pohybových
dovedností měly vedle této učebny děti
k dispozici také tělocvičnu a svačinky si
mohly připravit v kuchyňce.
Díky dotaci škola získala za účelem pořádání táborů finanční prostředky na nové
pomůcky, včetně stavebnic lega, nového
bazénu nebo tee pee umístěného na školní zahradě a koloběžek, které získaly mezi
dětmi největší oblibu.
Jeden den v rámci pětidenního termínu
strávily také výletem do přírody. Instruktoři je vzali např. na výlet na zříceninu
Choustník, farmu do Sedlečka nebo na
chatu do přírody s tábořištěm, kde si děti
mimo jiné opekly vuřty.
Příměstské tábory byly podpořeny z dotačního programu na podporu zaměstnanosti
rodičů od MAS Lužnice. Rodiče platili
pouze stravování, což činilo příměstské
tábory velmi dobře finančně dostupné.

Koronavirová pandemie tábory nijak významně neovlivnila. Děti pouze musely
dodržovat přísnější hygienické podmínky
a nesměly se zdržovat na místech se zvýšenou koncentrací lidí. Pro výlety instruktoři

vybírali také lokality v přírodě a s nízkou
návštěvností.
Příměstské tábory budou pořádány opět
v roce 2021.
-min-

DDM
Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2020 - 2021
Zápis do zájmových kroužků
Zápis probíhá od 1. do 30. 9. 2020 osobně v DDM. Zapsání do kroužku proběhne po vyplnění přihlášky a uhrazení zápisného. Přihlášku do zájmového kroužku lze vyplnit také elektronicky na našich stránkách www.ddmtabor.
cz , odkaz DDM Soběslav, od 1. 7. 2020 a poté Vám bude na uvedený e-mail zaslán příkaz k úhradě zápisného.
Uvedená výše zápisného u jednotlivých kroužků je na celý školní rok. Činnost zájmových kroužků bude zahájena
29. 9. 2020 a ukončena 4. 6. 2021. V případě, že člen zájmového kroužku přestane docházet do DDM na základě vlastního rozhodnutí, se zápisné nevrací. Pokud má dítě v daném školním roce zaplaceny dva zájmové kroužky, má nárok
na slevu 200 Kč na každý následující kroužek. Členové zájmových kroužků mají slevu na všechny akce, včetně letních
táborů v roce 2020 - 2021 pořádané DDM. Termíny konání jednotlivých zájmových kroužků naleznete na našich webových stránkách
www.ddmtabor.cz pobočka Soběslav.
ŠIKULKA I. – práce s papírem, přírodními materiály, modelování, malování, určeno pro děti od 3 do 4 let.			

500,-

ŠIKULKA II. – práce s papírem, přírodními i netradičními materiály, výroba dekorací, pro děti od 5 do 6 let.		

500,-

ŠIKULA – rukodělné tvoření z různých materiálů, dekorace, dárky, pro děti 6 - 12 let.					

500,-

VAŘENÍ HROU I. – základy studené i teplé kuchyně, stolničení, zdravé výživy, pro dívky i chlapce od 6 do 9 let.		

600,-

VAŘENÍ HROU II. – pro chlapce a děvčata od 9 do 14 let.								
DÍVČÍ KLUB – pro děvčata od 6 do 15 let, která se chtějí naučit základům pletení, háčkování a šití, 			
výrobě bytových doplňků a dárků z různých materiálů.				

600,500,-

VÝTVARKA HROU – malování různými technikami, výtvarné hrátky pro děti 6 - 15 let. 				

500,-

KERAMIKA PRO NEJMENŠÍ – určeno pro děti od 3 let, jednoduché modelování z hlíny, 				
práce se šablonou, rozvoj motoriky.

1.000,-

KERAMIKA – práce s různými druhy hlíny, výroba a dekorace keramiky. Pro děti 8 - 15 let. 				
Poznámka: bude otevřeno celkem šest zájmových kroužků dle časového rozvrhu

1.200,-

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ – výroba keramiky pro domácnost i zahradu, sochařství, točení 				
na hrnčířském kruhu. Bude otevřen jeden kroužek dle pořadí přihlášení.		

2.400,-

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK I. – seznamování s rybami a rybařením, po ukončení. 					

600,-
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kroužku možnost získat rybářský lístek. Pro chlapce i děvčata od 8 do 15 let.		
AUTOMODELÁŘ – výroba modelů závodních autíček, určených pro autodráhu, pro chlapce od 9 do 15 let.		
ŠACHOVÝ KROUŽEK – pro příznivce „královské hry“, začátečníky i pokročilé. 					
určeno chlapcům i děvčatům od 6 do 15 let.						
PŘÍRODĚ NA STOPĚ – povídání o přírodě, zvířatech i rostlinách, výlety do přírody, 					
pro děti od 6 do 12 let.									
STOLNÍ TENIS PRO DĚTI – určeno začátečníkům, dětem od 6 do 9 let,						
první seznamování s tenisem a všeobecná sportovní příprava.				
STOLNÍ TENIS PRO DĚTI A MLÁDEŽ – pro zdatnější tenisty, účast v soutěžích.					

900,500,500,600,600,-

HÁZENÁ MINI – první seznámení s házenou, všeobecná sportovní příprava						
a hra s míčem. Pro chlapce a děvčata od 6 do 10 let.					
HÁZENÁ ŽACTVO – pro kluky a holky, kteří rádi sportují a chtějí zdokonalovat					
svou obratnost a zvládnout míčovou techniku hry.						
KANOISTIKA I. – pro začátečníky, chlapce a děvčata od 6 do 15 let, které baví sportovat, plavat a jezdit vodu.

700,-

KANOISTIKA II. – pro pokročilé, chlapce a děvčata, kteří již kroužek navštěvovali.					

600,-

FLORBAL DOROSTENCI – pro chlapce rok narození 2004-2005.							

800,-

FLORBAL STARŠÍ ŽAČKY – oblíbený sport pro dívky, pravidla hry + všeobecná sportovní příprava. 			
Určeno děvčatům ročník narození 2006-2007.				

800,-

FLORBAL JUNIOŘI – pro chlapce rok narození 2002-2003, kteří se chtějí věnovat tomuto oblíbenému sportu		
a účastnit se florbalových turnajů.				

800,-

FLORBAL JUNIORKY – pro děvčata ročník narození 2002-2003, která chtějí 						
zdokonalovat hru a účastnit se soutěže CFBU.						

800,-

FLORBAL MLADŠÍ ŽÁCI – pro chlapce ročník narození 2008-2009 .						

800,-

FLORBAL STARŠÍ ŽÁCI – pro chlapce ročník narození 2006-2007.							

800,-

ORIENTÁLNÍ TANCE PRO DĚTI – pro začátečníky, děvčata od 6 let. První seznámení se základními prvky 		
a variacemi orientálních tanců.								

500,-

ORIENTÁLNÍ TANCE II. – pro mírně pokročilé, zkušenější tanečnice.						

500,-

ORIENTÁLNÍ TANCE PRO DÍVKY A ŽENY – pro pokročilé tanečnice.						

1.000,-

MAŽORETKY – začátečnice i pokročilé, pro děvčata, která mají rády hudbu a pohyb.
Pro děvčata od 6 do 15 let.												

500,-

700,-

600,-

ROZTLESKÁVAČKY – pro děvčata, která chtějí spojit sport, tanec a rozvíjet						
své pohybové schopnosti. Od 9 do 15 let.							
NOVITA – PĚVECKÝ SBOR – pro dívky a ženy.			

					

500,500,- /1.000,-

HASIČSKÝ KROUŽEK – pro chlapce a děvčata od 9 do 15 let.							
JÓGA PRO MLÁDEŽ a DOSPĚLÉ – zdravé cvičení pro mládež i dospělé.					

500,500,- /1.000,-

ROBOTIKA JE HRA – chceš si postavit bagr nebo autíčko na dálkové ovládání? Chceš se naučit programovat roboty?
Chceš si každý týden hrát se skvělou stavebnicí? Vyber si tento kroužek, který je určen pro holky i kluky od 9 do 14 let.

600,-

VOLEJBAL I. – začátečníci – pro děti od 7 do 11 let, které baví sportovat.						

1.000,-

VOLEJBAL II. – pokročilí – pro děti, které již volejbal hrály a chtějí se naučit víc.

1.000,-

				

FLORBAL ELÉVOVÉ – pro kluky rok nar. 2010 - 2013, kteří mají rádi pohyb a chtějí se naučit 				
základům tohoto oblíbeného sportu.				
			

800,-

MLADÝ ELEKTRONIK – pro chlapce od 10 let, které baví elektrotechnika, pájení, stavba jednoduchých modelů apod.

900,-

NOVINKY:
POKUSOHRANÍ – pro zvídavé kluky a holky, které baví poznávat svět. Vyzkouší si různé přírodovědné experimenty, při kterých
prozkoumají některé přírodní jevy a zákonitosti (sopečná činnost, šíření zvuku, elektrický náboj apod.), vyrobí si jednoduché modely
(např. přesýpací hodiny, krmelce). Budou také provádět zajímavé chemické pokusy (gumové vajíčko, krystalky) nebo se něco dozvědí
o ochraně přírody. Pro děti 10 - 15 let. Kroužek bude probíhat v ZŠ Komenského.					
500,-
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VÝTVARNÝ ATELIÉR – pro děti od 10 let, kresba – portréty uhlem, tužkou, rudkou, kolorovaná kresba, malba, 		
práce s barvami, techniky práce se štětcem.							

500,-

KYTARA K TÁBORÁKU I. – určeno pro děti od 9 let, hraní jednoduchých lidových i populárních písní podle akordů,
podmínkou je vlastní kytara a chuť hrát.			

500,-

KYTARA K TÁBORÁKU II. – pro děti od 9 let, hraní podle akordů, zaměření se na rytmus žáka, 			
výuka jednoduchých lidových i populárních písní. Podmínkou je vlastní kytara.

500,-

KREATIVNÍ TVOŘENÍ – pro děti od 12 do 15 let, vyrábění z netradičních materiálů.					

600,-

KUTIL – práce se dřevem – pro kluky od 10 do 15 let, řezání, broušení, práce s dlátem, hoblíkem, úprava povrchů,
jednoduché výrobky pro domácnost.			
Kontakty: tel. 381 522 013, 606 200 085, e-mail: ddmsobeslav@ddmtabor.cz

600,-

ROLNIČKA
DOBROBĚH 2020
Diakonie Rolnička a Rozběháme
Česko za vydatné pomoci vojáků
ze 42. mechanizovaného praporu
Svatováclavského z Tábora pořádají
v sobotu 19. září 2020 čtvrtý ročník
běžeckého dobročinného závodu
v kempu TJ Spartak Soběslav na
podporu dobrovolnického centra
Rolničky. I letos Vás čeká klasická
trať (6,7 km), army trasa (6,5 km),
dětská klasika (250 - 500 m) i army
(500 m) a pěší trasa.

9:00 	
9:30 	
10:00 	
10:30 	
11:00 	
12:00
12:15
13:00
14:00
14:15
15:30
17:30 	

Na běžecké závody pro dospělé
i děti je možné se zaregistrovat pomocí on-line formuláře na
dobrobeh.rolnicka.cz. Registrovat se
mohou jednotlivci i čtyřčlenné týmy.
Podrobné propozice závodu a bližší
informace k registracím naleznete na
dobrobeh.rolnicka.cz.
Běžte s Rolničkou pro dobrou věc!
-min-

ZVE NA
BURZU A TRHY

6. 9. 2020

od 7 do 9:30 hod.
areál chovatelů

K nákupu drobného zvířectva, farmářských
produktů a chovatelských potřeb.

,,Zažít město jinak“ na Promenádě!
Akce s tímto názvem proběhne letos v září opět na
mnoha místech v celé republice a Soběslav bude
jedním z nich. U nás bude mít již tradičně podobu
pikniku, na který Vás, milí Soběslaváci, srdečně zveme. Sejdeme se na Promenádě, a to v neděli 13. září
2020 od 14 do 17 hodin. Těšíme se, co dobrého letos
připravíte a přinesete ochutnat. Čeká Vás také doprovodný program - společné bubnování, dudy, společenské hry, výtvarná dílna atd.
Pokud byste chtěli přispět vlastním nápadem nebo
aktivitou, bude to skvělé, zavolejte na č. 773 017 057.

Časový harmonogram:
otevření registrace všech závodů
uzavření registrace dětské klasiky
start dětského závodu klasika (500 m)
uzavření registrace dětské army
start dětského závodu army (530 m)
uzavření registrace Dobroběhu klasika
vyhlášení výsledků dětských závodů
start závodu Dobroběh klasika (6,7 km)
uzavření registrace Dobroběhu army
vyhlášení výsledků Dobroběh klasika
start závodu Dobroběh army (6,5 km)
vyhlášení výsledků Dobroběh army

ZO ČSCH SOBĚSLAV

SOBĚSLÁVKA

Český zahrádkářský
svaz Soběslav

oznamuje, že od 19. září 2020
zahájí moštování ovoce na moštárně v Soběslavi. Moštovat se
bude od 7 hodin. Nutno objednat čas moštování na uvedených
tel. č. 777 311 597 nebo 775 311
597 (manželé Pehovi), pevná
linka 381 524 013.

V případě deště se akce nekoná. Těšíme se na Vás!
Vaše Soběslávka

září 2020

18

SOBÍK
Naše přípravy na Den otevřených dveří 31. srpna
V Sobíku přes prázdniny probíhaly příměstské tábory, přesto se mezi turnusy
našel týden volna, kdy jsme měli čas na
přípravu dne otevřených dveří, který se
koná 31. srpna od 15 do 18 hodin. Ráda
bych všechny tímto pozvala na odpoledne,
kdy můžete nahlédnout do našich prostor
a dozvědět se vše, co potřebujete. Ať Vás
zajímají otázky ohledně programu, členství nebo čehokoliv jiného. Zároveň tento
den budete mít možnost obnovit členství
a permanentky na náš program. Zakoupením permanentek si zajistíte místo na
následující školní rok, protože stále u nás
platí omezená kapacita na programech,
abychom zajistili co největší pohodlí
a kvalitu aktivit.
Přípravy na takový Den otevřených dveří
samozřejmě nejdou stihnout během jednoho týdne. Veškeré přípravy a činnost
spolku zahrnuje spoustu drobností, které
nejsou na první dojem vidět. Jedná se o
drobnosti, které jsem se musela při třetí
mateřské dovolené naučit. Ať to byla administrativa, zásobování či psaní do Hlásky.
Je toho mnoho dalšího.
Děkuji Josefínce, mojí třetí dceři, která
byla doslova u zrodu „mé práce“ svým
příchodem na svět, kdy jsem přebírala
RC Sobík v Soběslavi. Zároveň děkuji
Ivaně Hamajové a Věře Podlahové, které
mi důvěřovaly a RC Sobík mi předaly.
Mým cílem bylo, aby rodičovské centrum
v Soběslavi nezaniklo a rozvíjelo se. Ve-

program vycházející z aktuálních požadavků členů RC Sobík.
Josefínka oslavila 3 roky a mně nezbývá
nic jiného než se vrátit na plný úvazek do
zaměstnání. Chci dopředu poděkovat všem
maminkám, které se nabídly, že mi další
školní rok pomohou s programem, protože
s plným úvazkem v jiné práci, je obstarání
herničky v této kvalitě nereálné. Stále budu
zodpovídat za komfort herničky, i nadále
budu pár hodin v Sobíku lektorovat program, proto se neloučím úplně. I na jednorázové akce typy Mikulášská stezka, vánoční cinkání apod. si ráda najdu čas. Letos
však budou tyto akce pouze pro členy. A to
ze dvou důvodů. Za prvé nevíme přesně, co
nás v dalším školním roce čeká za opatření
a za druhé na větší akce je opravdu potřeba
víc aktivních rodičů, proto bych na závěr
ráda všem maminkám řekla, že RC ve městě není samozřejmostí, a že záleží na nás,
jestli se nám podaří centrum v této kvalitě
a v tomto rozsahu programu zachovat. Neváhejte se tedy i Vy připojit k naší činnosti
Vaší spoluúčastí.
dení centra nebylo vždy jednoduché, ale
určitě to pro mě je veliká zkušenost. Myslím, že se mi podařilo navázat na stávající
činnost RC, a že díky novým prostorům,
máme v Soběslavi jednu z nejhezčích herniček v jihočeském kraji. Snažím se o to,
aby zde bylo stále čisto, maminkám nabízím vždy čerstvě upečený dezert ze zdravých surovin s dobrou kávou a samozřejmě

V tomto příspěvku nenaleznete aktuální
informace pro školní rok 2020/2021, ale
všechny informace Vám rádi zprostředkujeme na našem DNI OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ, který se koná 31. srpna od 15
do 18 hodin. Moc se na všechny těšíme.
Za kolektiv RC Sobík
Iva Čejková

Mami, co budeme dneska dělat? Jdeme přece do Sobíku!
Letní prázdniny, tolik vytoužený čas dětí,
ale i dospělých, trávíme různě, podle svých
možností. Pro mnohé představují dva měsíce volna senzační dobu plnou zážitků
a zábavy. A protože je naše tříletá dcerka
velmi zvídavá a každé ráno vstává se slovy:
„Mami, co budeme dneska dělat?“, umožnili jsme jí prožít letní dobrodružství. Šla
poprvé sama do „Sobíku“ na příměstský
tábor.
Příměstské tábory ve Spolku RC Sobík se
konají několikátým rokem. Jde o týdenní
akce volnočasových aktivit, na které děti
denně docházejí. Délka dne odpovídá běžné pracovní době. Služby využívají především zaměstnaní rodiče, kteří potřebují
zajistit své ratolesti. Díky finanční podpoře z dotací EU OPZ a MAS Lužnice hradí
rodič pouze obědy, které rodičovské centrum zařizuje. Pitný režim je samozřejmostí. O děti ve věku od 3 do 7 let se starají
jeden vedoucí a dva asistenti. Kapacita
turnusu je 15 dětí. Letos byly tábory plně
obsazeny, zúčastnilo se jich celkem 60 dětí.
Děti využívaly vnitřní prostor stylové her-

ničky. Přilehlé nádvoří rodičovského centra poskytlo příjemné útočiště při horkých
dnech k tvořivým činnostem a aktivnímu
odpočinku. Děti pravidelně podnikaly malé
i větší výlety do okolí. Navštívily farmu
u Kubešů, Smrčkův dům, s opravdovým
zálesákem přichystaly táborák nedaleko
Lužnice, využívaly soběslavská sportoviš-

tě, vypravily se vlakem do Botanické zahrady v Táboře.
Příměstské tábory v Sobíku jsou tematické.
Zaměřují se na získávání a prohlubování
znalostí a dovedností z různých oborů. Program je protknut sportem, prvky ze Skauta,
výtvarného umění, kultury, historie a mno-
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ha dalších oblastí. Na táboře „Život zálesáka“ prozkoumávaly děti přírodu, noční
oblohu a souhvězdí, učily se vázat uzly
– třeba dračí smyčku. Vzájemně spolupracovaly, posilovaly kondici i koordinaci. Na
cestě za kořistí objevovaly stopařské značky, plnily úkoly, luštily indicie, zdolávaly
překážky, zachraňovaly zraněného kamaráda, zakreslovaly mapu, tvořily deník zálesáka, který jim bude připomínat prožitá
dobrodružství. Zkušeným zahradníkem se
stal každý, kdo navštívil tábor „Malý zahradník“. Děti plely záhonky, pečovaly
o přírodu a bylinky, vyráběly hmyzí domečky. Poznávaly stromy, květiny, plody,
sbíraly semínka, která si zasadily do svých
malovaných květníků, a nyní doma s nadšením sledují, jak se rostlinkám daří. Svá
těla děti pořádně protáhly na „Sportovním táboře“, jehož vedení se ujali stateční
tatínkové. Během týdne si děti vyzkoušely

různé druhy sportů, zocelily svaly a zjistily, který sport je baví. Třeba se mu začnou
po prázdninách více věnovat. Na „Cestě do
pravěku“ provázel děti Človíček. V pralese
s ním lovily pravěká zvířata, ze zvířecích
zubů tvořily náhrdelníky, objevovaly jeskynní malby, obdivovaly přírodou vytvořené zkameněliny.
Bohatý a pestrý program v rodičovském
centru přinesl naší dceři nová poznání, ale
i chtění zažívat další dobrodružství. Oceňuji, že jsem každý podvečer mohla se svou
dcerou prohlížet ve facebookové skupině
určené pro konkrétní turnus tábora nejen
veškeré aktuální informace týkající se organizace, ale především fotografie s popisky činností z uplynulého dne. Dcera nadšeně podle obrázků vyprávěla, co všechno
dělaly, co se jí líbilo. Já jsem po celou dobu
věděla, že tábor dcera zvládá a hlavně, že
si ho užívá.

Děti jsou jako houbičky, které do sebe potřebují nasávat mnoho nového, touží poznávat svět, každý nový zážitek se stává
výzvou k dalším novým průzkumům. Organizovaný volný čas a společné aktivity
v RC Sobík nabízejí dětem kvalitní aktivní odpočinek, uspokojují potřebu nových
zážitků v bezpečném prostředí, umožňují dětem seberealizaci naplněním potřeb
a zájmů, jsou zdrojem sociálních kontaktů a kladné citové odezvy. Především však
chodí děti do „Sobíka“ jako domů – do
vlídného prostředí, místa, ze kterého je cítit osobní, laskavý vztah, nadšení z práce
s dětmi, láska a pohoda. Na prázdniny naše
Ema vzpomíná s radostí v očích a chlubí
se vlastními výrobky, diplomy a medailemi, které si z táborů přinesla domů. Tábory
byly skvělé a zase se budeme těšit příště
na shledanou!
L.M.

NÁZORY
Doplňující informace, uveřejněná na základě žádosti zastupitele M. Kákony:

Bod zvratu

pálil? Nebude vám vadit otevřené okno?”

Tento text vznikl jako reakce na neotištění mého článku z 15. května 2020, ve
kterém jsem vyzýval občany města k podání připomínek k projektu průmyslové
zóny ke krajskému úřadu.
Město je společenstvím lidí, kteří společně sdílí určité, většinou hustě zastavěné,
území a společně ho i utvářejí. Například
tím, jak se chovají k životnímu prostředí,
jaké sportovní nebo kulturní akce sdílejí
se svými sousedy, jaké vztahy mezi sebou
navzájem mají, jak jsou k sobě ohleduplní a v neposlední řadě také tím, komu dají
svůj hlas, aby po čtyři roky město spravoval. To je každému jasné, a tak nepliveme
na chodník, nepřecházíme na červenou,
nechováme se hlučně po půlnoci, třídíme
odpad, navzájem se zdravíme a vůbec se
chováme tak, čemu se obecně říká slušné
chování. Mezi slušné chování patří i to, že
se zeptám, zda ostatním něco nevadí. Například: „Nevadilo by vám, kdybych si za-

Město nyní pracuje na několika projektech,
které jsou podle názoru radnice prospěšné.
Za všechny jmenujme: stavební úpravy
parku u sv. Víta, prodejní stánek na náměstí Republiky, parkoviště Chvalovského nábřeží, dopravní přestupní terminál,
předprostor škol, cyklistická a bruslařská
dráha, průmyslová zóna. Tyto projekty
mají konkrétní podobu, kterou jim vtiskla
především zvolená rada města. A teď zpět
k té slušnosti. Neměla by se městská rada
zeptat občanů: „Nebude vašemu psu vadit
bruslařská dráha? Nebude vašim dětem
vadit, pokud v parku u sv. Víta nebo před
školou pokácíme stromy? Nebude vám vadit, pokud nedaleko vašeho domu postavíme parkoviště?” No a vy samozřejmě
slušně odpovíte a možná, že kuřák, který
chce kouřit v uzavřeném prostoru, si nakonec cigaretu nezapálí, protože by to nebylo
slušné, pokud vám kouření vadí.
S městem to ale není tak jednoduché jako

s kouřením. V našem městě žije 7 000 lidí
a každému by se město líbilo trochu
jinak. Z města nemůžete jednoduše popojít
na místo, které se vám líbí, které je přesně podle vašeho gusta a třeba si zapálit. Ve
městě musíte především vyjít s ostatními
lidmi, a proto jsme na sebe slušní.
Takže, pokud se více jak 2 000 lidem nelíbí,
že ve městě mají vyrůst krabice, ze kterých
občané města téměř jistě nebudou mít žádný užitek, je slušné tento názor respektovat
a nevymlouvat se, že zakázat tento záměr
by stálo hodně peněz. Konečně, nejsou to
jenom vaše peníze, vážení radní.
Často si kladu otázku, co všechno se musí
stát, aby se prosadila nějaká dobrá věc nebo
aby se naopak zamezilo špatnému rozhodnutí. Aby se to stalo, musí být petice, musí
být referendum, musí být válka? Ne, stačí
být k sobě slušní a ptát se: „Nevadilo by
vám…?”
Ing. Martin Kákona,
zastupitel za Piráty pro Soběslav

Odhad rizik spojených se stavební uzávěrou zaplatí petiční výbor
Průmyslová zóna – žhavé téma letních dnů
v Soběslavi. Postoje se v průběhu prázdnin vyjasnily. Developer hledá maximální
možný projekt s nejvyšším potenciálem
zisku a nechce dát záruky, že budovy nebudou využívány jako skladové prostory.
Rada města přijala megalomanský záměr
jako fakt a pouze se snaží snížit jeho negativní dopady na dopravu, likvidaci dešťových vod a krajinný ráz. Petiční výbor stále
odmítá obrovské haly a logistické centrum.
Ano, stále je cesta. Řešením je v petici
požadované vyhlášení stavební uzávěry

a následná změna územního plánu s doplněním jeho regulativ. Zásadní otázka
v této souvislosti zní: Jaká rizika hrozí městu
v případě vyhlášení stavební uzávěry na
území průmyslové zóny? Je to otázka, na
níž mohou odpovědět právníci. Petiční výbor požadavek na takovou právní analýzu
opakovaně na jednáních s radou města
vznesl, ta ji však stále odmítá. Dle mého názoru (a názoru celého petičního výboru) je
vypracování takové analýzy v naší situaci
užitečným využitím veřejných peněz. Příspěvky, jejichž zasláním na transparentní

účet podporujete činnost petičního výboru,
za veřejné peníze považujeme. Chceme je
vynaložit co nejefektivněji, proto jsme se
rozhodli je použít (kromě jiného) na tuto
důležitou analýzu. Děkujeme všem spoluobčanům, kteří činnost petičního výboru
podpořili nebo podpoří. Aktuální informace o činnosti petičního výboru naleznete na
webu pz.sobeslav.cz. Zde také můžete zjistit z výpisu z transparentního účtu, k čemu
byly použity vaše příspěvky.
Za petiční výbor zastupitel
Ing. Martin Kákona

Příspěvky uveřejněné v rubrice Názory nevyjadřují názory redakce
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Městská privilegia aneb jak se Soběslav stala městem

V Soběslavské hlásce si letos připomínáme významné jubileum – 630 let od udělení městských privilegií. Historii města
jsme se věnovali již v dubnové Hlásce.
Tentokrát si přiblížíme jeden z významných okamžiků v dějinách našeho města
spojený s 18. zářím 1390, kdy Jindřich
z Rožmberka udělil Soběslavi výsadu po
vzoru královských měst.

První historická zmínka o Soběslavi pochází již z roku 1293. Ale až ve slavnostní den 18. září 1390 získali Soběslavští
od Jindřicha III. z Rožmberka za úplatu
96 kop grošů pražských po předchozí žádosti podané přísežnými konšely a celou
obcí výsadu po vzoru královských měst
- městská privilegia, která přesně vymezovala a pro budoucnost zajišťovala již před
tím stávající právní stav a skutečný poměr
mezi měšťany a vrchností. To se stalo základem soběslavských městských práv
a svobod, které měly v drobných obměnách
platnost po několik staletí. Od té doby měla
Soběslav právní statut poddanského města
(protože byla privilegia udělena šlechtou),
a proto si letos připomínáme právě 630 let.
Městská privilegia byla zaznamenána na
listině, ze které se čtenář může dozvědět,
že za úplatu a věrné služby prokazované v minulosti Jindřich III. z Rožmberka
osvobodil soběslavské obyvatele na způsob
měst královských. Od té doby v Soběslavi
platily stejné právní zvyklosti jako v královských městech, pokud listina nestanovovala jinak. Obec spravovalo 12 konšelů
a stejný počet obecních starších. Na pořádek ve městě dbal rychtář. Konšelé získali
soudní pravomoc a právo přijímat a propouštět nové měšťany. Obec dále nabyla
právo nakupovat majetek, měšťané mohli
vařit pivo. Teritoriálně se pravomoc konšelů omezovala na 20 lánů. V soudních sporech byli konšelé první instancí, odvolacím
orgánem byli konšelé v Českých Budějovicích a poslední instancí páni z Rožmberka.
Pokud se někdo dopustil vraždy, jeho majetek propadal vrchnosti. Za všechny tyto
výsady byli Soběslavští povinni pomáhat
v případě válečného konfliktu. Privilegia
opravňovala městskou správu také k opevnění města.
Základní privilegium bylo potvrzeno
r. 1549 králem Ferdinandem I. Nejvyšší
odvolací instancí byla ale tehdy ustanovena
královská rada na Pražském hradě. Všechna privilegia v původním znění znovu potvrdil Petr Vok z Rožmberka r. 1569. Když
bylo zřejmé, že Rožmberkové vymřou po
meči, požádali Soběslavští svého vladaře
o doplnění privilegií. Petr Vok požadavkům vyhověl.
Po bitvě na Bílé hoře město za účast na
proticísařském povstání o svá privilegia
přišlo. Panovník Ferdinand III. mu po rekatolizaci r. 1628 udělil privilegia nová,
která s omezeními zaručovala základní výsady udělené Petrem Vokem z Rožmberka.
Byly však vynechány povinnosti ze strany
vrchnosti a městu některé přidány. Právo

přijímat a propouštět měšťany bylo omezeno pouze na katolíky, děti měšťanů byly
v případě potřeby povinny nastoupit službu
k vrchnosti, Soběslavští museli obecní účty
předkládat vrchnosti k revizi, právo dědit
měli výhradně katolíci.

Roku 1669 udělil městu nová privilegia
Jan Adolf ze Schwarzenberga, která potvrdila roku 1747 Marie Terezie a později
Josef II. a František II. V podstatě kopírovala předchozí práva a zavedená pravidla.
Bouřlivými změnami roku 1848 zanikla
právní platnost všech městských privilegií,

která se později stala již „jen“ cennými
muzejními předměty.
Za zmínku také stojí, že vedle městských
privilegií obdrželi Soběslavští v minulosti od svých panovníků také řadu výsad na
pořádání trhů, které probíhaly na náměstí
již v dávných dobách. Na základě výsad se
v Soběslavi konaly trhy nejen na řemeslné
a zemědělské výrobky, ale také na koně,
dobytek a další domácí zvířata. Trhy stály u zrodu Soběslavi, byly nejvýznamnějšími akcemi a centrem obchodního života
širokého okolí. 			
-min-

Zdroj: Pohledy soběslavské – 1. díl, Petr Lintner

První písemná historická zmínka o Soběslavi se nachází v listině z roku 1293.
Tu uchovává pro další generace Státní okresní archiv v Českém Krumlově    

Městská privilegia udělená Jindřichem III. z Rožmberka soběslavským měšťanům v roce
1390. Listina o rozměrech 45x28 cm je psána latinsky na hrubším pergamenu dobovou
pozdně gotickou kurzívou. Původně k ní byly přivěšeny tři pečetě. Později byly ustřiženy
a zůstaly po nich pouze pergamenové proužky. Kromě originálu se dochovaly i pozdější
opisy ze 16. a 17. stol. Dnes je listina umístěna ve Státním okresním archivu v Českém
Krumlově
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Provozujete kotel na pevná paliva? Pozor, revize není kontrola
Revize a kontrola kotle jsou pojmy, které
jsou často zaměňovány. Pokud si omylem
místo kontroly kotle objednáte revizi, kterou provede revizní technik, nesplnili jste
zákonnou povinnost pravidelné kontroly
a hrozí vám pokuta až do výše 20 tisíc korun.
Kontroly kotlů
Každý provozovatel kotle na pevná paliva má zákonnou povinnost nechat každé tři roky zkontrolovat jeho technický

konnými pravidelnými kontrolami podle
zákona o ochraně ovzduší a běžných kotlů
v domácnostech se netýkají.
stav. Kontroly kotlů mohou podle zákona
o ochraně ovzduší provádět pouze fyzické
osoby proškolené výrobcem daného kotle.
Zákon tyto osoby označuje jako odborně
způsobilé osoby a naleznete je v databázi
https://ipo.mzp.cz/.

Pokud máte k této problematice dotazy,
bezplatně vám poradí v Energy Centre
České Budějovice na tel. č. 387 312 580
nebo na bezplatné lince 800 383 838.

Revize kotlů
Revize kotlů nemají nic společného se zá-

Bc. Isabela Šilhová,
projektová manažerka Energy Centre ČB

Činnost Energy Centre České Budějovice je
financována z rozpočtu Jihočeského kraje.

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
• Zdrogovaných řidičů a řidiček přibývá i v obci Soběslav. Dne 11. 6. spadla
klec nad řidičem (30 let) osobního vozidla VW Transportér, který byl zastaven
hlídkou místního oddělení Policie ČR.
Provedenou kontrolou na návykové látky byl u řidiče zjištěn pozitivní výsledek
na kokain a marihuanu, na místě mu byl
zadržen řidičský průkaz a s podezřelým
byly zahájeny další úkony podle § 274
odstavec 1 trestního zákona – ohrožení
pod vlivem návykové látky.
• Dne 14. 6. byl hlídkou Obvodního oddělení Policie Soběslav zastaven řidič
(28 let) motorového vozidla Renault
Twingo, kdy následnou kontrolou bylo
rovněž zjištěno, že řídí vozidlo pod vlivem omamných a psychotropních látek.
Ve vozidle byla zjištěna přítomnost sušiny marihuany, kdy tato byla policejními orgány zajištěna a zaslána k bližší
expertíze. Od výsledku se bude odvíjet
další výše trestu jak pro řidiče, tak i pro
osádku vozidla za držení omamné a psychotropní látky.
• V nočních hodinách dne 18. 6. byl hlídkou místního oddělení Policie ČR zastaven řidič motorového vozidla Škoda
Octavia, u kterého byla kontrolou alkoholu v dechu naměřena nejvyšší hodnota
1,66 g/kg. Jedná se o trestný čin podle
§ 274 odstavec 1 trestního zákona, kdy
pachateli hrozí trest odnětí svobody až
na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz
činnosti.
• Další nespolehlivý otec v období od měsíce června 2019 doposud, ačkoliv si je
vědom své zákonné vyživovací povinnosti, tuto neplní a na své dvě děti dluží
matce částku ve výši nejméně 48 000 korun. Věc je kvalifikována jako zanedbání
povinné výživy podle § 196 odstavec 1
trestního zákona, kdy může být pachatel

potrestán odnětím svobody až na jeden
rok.

spáchal vloupáním. Hrozí mu trest odnětí svobody až na dvě léta.

• Traktor tovární značky Zetor typ 6245
byl odcizen v době od 16:00 hodin dne
22. 6. do 07:30 hodin dne 23. 6. z cesty
v lesním porostu v katastru obce Brandlín u Tučap. Traktor byl vybaven atypickým čelním nakladačem a majitel odhadl svou škodu na částku bezmála 400
000 korun. Pachateli hrozí za větší škodu
až pětiletý pobyt za mřížemi.

• Zatím neznámý pachatel dne 16. 7.
v době od 11:55 do 12:35 hodin odcizil
v provozovně rozvozu pizzy v Soběslavi koženkovou peněženku v hodnotě
800 korun s finanční hotovostí ve výši
16 200 korun, platební kartou a osobními doklady poškozené osoby. Podle
trestního zákoníku se jedná o krádež a
neoprávněné opatření padělání a pozměnění platebního prostředku. Policisté
obvodního oddělení v Soběslavi v současné době vyhodnocují záznamy z kamerových systémů.

• Neznámý pachatel v přesně nezjištěné
době, avšak nejpozději dne 2. 7., do koryta toku Dírenského potoka v místech
v katastru obce Záříčí, nad jez i pod něj
v úmyslu poškodit cizí práva neodborně
umístil přesně neurčené množství mlžů
škeble říční, které mimo dvou exemplářů uhynuly, aby tím uvedl v omyl vyhotovitele odborného vyjádření o vlivu
záměru obnovy jezu a náhonu k malé
vodní elektrárně na ekosystém, územní
ochranu, obecnou ochranu volně žijících
druhů a zvlášť chráněných druhů rostlin
a živočichů a ovlivnil tím výsledek tohoto odborného vyjádření v neprospěch
žadatele. Tímto jednáním měl podle paragrafu 181 odstavec 1 písm. a) trestního
zákoníku způsobit vážnou újmu na jeho
právech. Pachateli hrozí za tento čin trest
odnětí svobody až na dvě léta.
• Dosud neznámý pachatel ve dnech 6. 7.
až 7. 7. nejprve odcizil kameru ze zastřešené terasy předzahrádky v Soběslavi,
dále vytrhl přívodní kabel ke kameře,
rozbil dvojitou skleněnou vakuovou výplň obslužného okénka a po vniknutí do
provozovny odcizil různé zboží a drobné
mince. Celková škoda vzniklá odcizením a poškozením je ve výši 9 400 korun. Pachatel si tedy přisvojil cizí věc
tím, že se jí zmocnil, způsobil na cizím
majetku škodu nikoli nepatrnou a čin

• Dne 31. 7. se muž (54 let) rakouské národnosti na koupališti v obci Soběslav
nejméně ve třech případech před minimálně třemi nezletilými dětmi na
pánských toaletách v jejich bezprostřední blízkosti uspokojoval, tedy se na místě
veřejnosti přístupném dopustil hrubé neslušnosti. Za tento čin klasifikovaný jako
výtržnictví mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta. Ve věci bylo vedeno
zkrácené přípravné řízení dle ustanovení
paragrafu 179 písm. a) trestního řádu.
Za OO PČR Soběslav,
nstržm. Jana Štecová
(redakčně kráceno)

SETKÁNÍ ANONYMNÍCH
ALKOHOLIKŮ
každé úterý od 18 hodin
na faře ČCE v ulici 28. října
kontaktní osoba - Bohuslav,
Tel. 602 126 685
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KD VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE
Červen až září
UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2020
Veselí nad Lužnicí je letos již popáté součástí úspěšného projektu
Umění ve městě. Umění je blíže lidem a stává se nedílnou součástí
veřejného prostoru. Letošním tématem se stala voda a ve Veselí
byla tak jedna socha umístěna na pontonu na řece Lužnici – Pádlař
od Anny Krninské a v parku u kulturního domu nedaleko od řeky
máme až do konce září socholavičky Sinusoidy vyrobené 3D tiskem z betonu od kurátora projektu sochaře Michala Trpáka. Park
u KD.
Úterý 16. června – úterý 22. září
MEDVĚD, MÉĎA, MEDVÍDEK
Výstava medvídků ze soukromé sbírky Drahomíry Venclíkové.
Výstavní místnost KD vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 13:00
do 17:00 hodin.
Pátek 4. září 		
19 h
PŘEDNÁŠKA DAKAR
Na motorkách z Mažic až do afrického Dakaru a zpět, přednáška tří
motocestovatelů: Honzy Kubíčka, Vládi Honze a Honzy Bejčka.
Víceúčelový sál KD.
Pondělí 7. září 		
19 h
DERNISÁŽ UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2020 VESELÍ N. L.
V rámci dernisáže na pontonu proběhne bubínková show. Park u
KD, vystoupení na pontonu cca od 19:30 hodin.

			

Úterý 15. září 		
18:45 h
LISTOVÁNÍ – ŠPEKY – Rob Grant
Humorný příběh autora Červeného trpaslíka vypráví o tom,
jak těžký život mají tlusťoši. A někdy i ti ostatní. Není to příběh
o tlustých lidech, je to pojednání o tom, jak moc je tohle téma ožehavé pro celou společnost. Účinkují: Pavel Oubram a Věra Hollá
(s alternací). Víceúčelový sál KD.
Čtvrtek 17. září
19:30 h
HOUSLE – DIVADLO UNGELT
Vstupenky s datem 16. dubna 2020 zůstávají v platnosti! Zlodějíčkovské komediální drama o dvou bratřích a jejich rodinném
příteli. Hra začíná ve chvíli, kdy mladší bratr Terry najde v taxíku
stradivárky v hodnotě čtyř milionů dolarů. Naděje na lepší život
okamžitě převrátí vzhůru nohama životy všech tří postav a ony
začnou řešit, jak se k této nečekané situaci postavit. A jak byste
se zachovali Vy? Hrají: Milan Hein, Jiří Langmajer a Pavel Liška.
Autor: Dan McCormick, režie: Ladislav Smoček, česká premiéra:
prosinec 2019. Velký sál KD.
Úterý 22. září 		
18 h
DERNISÁŽ VÝSTAVY MEDVĚD, MÉĎA, MEDVÍDEK
Slavnostní zakončení výstavy medvídků ze soukromé sbírky
Drahomíry Venclíkové za účasti sběratelky, která bude připravena zodpovídat Vaše nejrůznější dotazy. Nebude chybět hudební
doprovod a drobné občerstvení. Výstavní místnost KD.
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.

FOTBAL

3.

Soběslav

Tr.Sviny

So 5. 9.

10,00

žáci

3.

Soběslav

Lom

So 5. 9.

17,00

muži

3.

Planá

Soběslav „B“

So 5. 9.

17,00

muži „B“

3.

Lišov

Soběslav

Ne 6. 9.

10,30

dorost

4.

Veselí

Soběslav

So 12. 9.

10,00

žáci

4.

Planá

Soběslav

So 12. 9.

10,00

dorost

4.

Přeštice

Soběslav

So 12. 9.

10,15

muži

4.

Chotoviny

Soběslav „B“

So 12. 9.

17,00

muži „B“

5.

Soběslav

Větrovy

So 19. 9.

10,00

žáci

5.

Soběslav

Katovice

So 19. 9.

16,00

muži

5.

Soběslav

Dačice

Ne 20. 9.

10,00

dorost

5.

Soběslav „B“

Chyšky

Ne 20. 9.

16,30

muži „B“

6.

Rudolfov

Soběslav

So 26. 9.

10,00

žáci

6.
6.
6.

Kluky
Jistebnice
Klatovy

Soběslav „B“
Soběslav
Soběslav

So 26. 9.
Ne 27. 9.
Ne 27. 9.

16,00
10,00
15,30

muži „B“
dorost
muži

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS
program sportovišť TJ Spartak na
spartaksobeslav.isportsystem.cz
13. 9. 2020, NE
14 - 15,45
20. 9. 2020, NE
14 - 15,45
27. 9. 2020, NE
14 - 15,45
VSTUPNÉ 40 Kč
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HOKEJ
5. 9. - 6. 9.

  9,00

12. 9.		

10,00

19. 9.

  9,00

   MŽ, SŽ, HC MOTOR

18,30

   JUNIOŘI,SLAVOJ Č.KRUMLOV

20. 9.

17,00

   MUŽI, STŘELCI J.HRADEC

26. 9.

10,00

   MŽ, SŽ, HC PÍSEK

		

14,30

27. 9.

11,30

   TURNAJ O POHÁR STAROSTY MĚSTA SOBĚSLAV
DOROST, HC PÍSEK			

DOROST, HC MOTOR			
   JUNIOŘI, HC PŘÍBRAM

			

AIKIDO kemp 2020
Aikido club Soběslav byl
založen před 22 lety. Stojí
za tím obrovské množství
práce trenérů v těžkých
začátcích na stabilizaci
členské základny a kompletním rozvoji klubu. Tento rok posunuli
Ing. Lukáš Kulhavý, Zuzana Kulhavá
a Martin Slabý laťku zase o něco výše. Ve
dnech 21. – 26. července 2020 uspořádali
první AIKIDO kemp pro členy dětského oddílu aikido. Našli odlehlé tábořiště
u řeky Lužnice, kde děti strávily v malém
stanovém táboře příjemných šest dní naplněných nejen tréninky aikido, ale i vzájemnou spoluprací, poznáváním sebe sama
a soutěžemi.
Japonské bojové umění aikido vychází
z práce se zbraněmi, proto byla většina cvičení věnována osvojování základní práce
s BOKKENEM (dřevěný meč) a JO (dřevěná tyč). Po celou dobu tábora se děti měly
snažit přiblížit svým chováním a jednáním
vlastnostem samuraje. Samuraj, ten který
slouží, byl oddaný svému pánovi a při jeho
ochraně byla pro něj čest položit za pána
i život. Za plnění různorodých úkolů
(fyzických i vědomostních) získávaly děti
kartičky se symboly zbraní. Všechny děti
se zapojily s velkou vervou i odhodláním
a do poslední chvíle nebylo jasné, kdo zvítězí. Aikidoka s největším počtem nasbíraných bodů se stal samurajem. Vítěz celotáborové hry má nyní velkou zodpovědnost
jít všem ostatním příkladem při trénincích
aikido, ale i celkově svým chováním.

Ráno nechyběly pravidelné rozcvičky,
během dne vynikající strava a po většinu
času dobrá nálada. Děti si vyzkoušely vzájemnou spolupráci v různých skupinových
soutěžích. Naučily se řadu důležitých uzlů,
vyzkoušely si střelbu ze vzduchovky nebo
například absolvovaly stezku odvahy.

skvěle se tu bavíme. Spolupráce byla super, ohodnoceni jsme tantem. Přenocujem,
uklidíme, o aikidu mnoho víme. V teepee
se tu bavíme, o samuraji mluvíme. Martin
nám dal hodně zabrat, když s uzly měl dobrý nápad. Tolik tábor 2020, máme důvod
zas se vracet.“

Děti a instruktoři vytvořili na táboře vynikající atmosféru. Jedni svým nepředstíraným zájmem o cvičení aikido a další náplň
tábora, druzí svým otevřeným přístupem
k dětem. Řada účastníků čerpá energii
z těchto šesti naplno prožitých dní doteď.
Vyjádřeno slovy básně vytvořené dětmi
(zkráceno): „Aikido kemp máme rádi, jsme
tu všichni kamarádi. Aikido tu cvičíme,

Uskutečnění tohoto tábora je tím úžasnější,
že se vůbec podařilo vše domluvit, zařídit
a tato skvělá akce se mohla v dnešní nejisté době konat. Děti získaly spoustu zážitků, nových přátelství a zároveň si odnesly mnoho znalostí, poznatků, dovedností
a schopností, které je dozajista posunou
o velký skok dále na jejich cestě aikido
i v osobním životě.
Markéta Vaňáková
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AIKIDO KLUB
SPARTAK SOBĚSLAV
Zve všechny nové zájemce o toto krásné a velmi inteligentní bojové umění zvané AIKIDO. Během celého
měsíce září probíhá v našem klubu nábor nových členů
– ZAČÍNÁME již 3. září. Přijďte se podívat a zacvičit
si s námi. Bojové umění aikido je pro všechny věkové
kategorie. Tréninky probíhají v malém sále TJ Spartak
Soběslav pod vedením pěti nositelů mistrovských stupňů
s praxí v bojových uměních až 30 let.
úterý a čtvrtek
			

17.30 – 18.30		
18.30 – 20.00		

www.aikidojih.cz

Markéta Vaňáková
inzerce

Termín
uzávěrky
inzerce
10. 9.
pište na

hlaska@musobeslav.cz

děti
dospělí

Užijte si 8 km dlouhý závod pro dospělé kolem
řeky Lužnice, udělejte něco pro své zdraví a přispějte na Českou olympijskou nadaci. Do T-Mobile olympijského běhu se již počtvrté zapojí
i Soběslav! Součástí programu jsou i dětské závody na vzdálenost 500 m.
Letošní olympijský běh se uskuteční ve středu
16. září 2020 od 14 do 20:30 h v kempu TJ
Spartak Soběslav.
PROGRAM
14:00 - 15:30 Výdej startovních balíčků
na dětské závody
16:00 Start dětí na 500 m
17:00 Vyhlášení vítězů dětských závodů
15:00 - 17:30 Výdej startovních balíčků
na dospělý závod
18:00 Start dospělých závodů
20:00 Vyhlášení vítězů dospělých
Registrace probíhají on-line při platbě kartou do
6. září (dříve při naplnění kapacity). Registrace
na místě v den akce nebudou možné. Závodníci
si mohou zvolit startovní balíček bez trička za
250 Kč a s tričkem za 450 Kč.
-min-

PRODEJ
TVRDÉHO

A MĚKKÉHO
PALIVOVÉHO
DŘEVA
Mob. 605 551 884
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KAMENICTVÍ
Kámen ábor

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

AKCE NA ZÁŘÍ
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

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
RODINNÁ FARMA U VOJTŮ
HAMR 18

Tel.: + 420 605 163 108

Přijímáme objednávky
na vykrmená kuřata a krůty.

KANCELÁŘ:

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

tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodej
•
•

Nemovitosti - www.inrekareality.cz.
Prodej tvrdého a měkkého palivového dřeva.
Tel. 605 551 884

•

Prodám zánovní motorovou tříkolku s motorem
honda, cena dohodou, tel. 602 941 450

Koupě
•

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

•

Koupím garáž u Otavanu nebo Na Ohradě.
Tel. 603 215 215

Ostatní
•

Nabízím malířské a natěračské práce.
Tel: 728 987 702

•

Pronájem bytu 2+1, 61 m2 ve 2. patře s výtahem
po částečné rekonstrukci. Volný ihned, cena včetně
poplatků 7 500 Kč. Tel.: 734 792 609

•

Mladí manželé hledají dlouhodobý pronájem bytu
2+1 s balkonem v Soběslavi. Tel. 724 160 637,
792 772 633

•

Hledám veselého muže s duší kluka a chutí do života,
který by uvítal společnost aktivní ženy (roč. Vítězný
únor) k výletům na kole či autem, k návštěvě kina
nebo k posezení u vínka či dobré kávy, nejlépe při
dobré muzice. Milovník Šumavy a nekuřák vítán.
Kontakt: nevzdavamto@post.cz

•

Kdo šel CAMINO a může mi dát informace.
SMS 776 761 377

•

Přijmu do HPP zámečníka, soustružníka, obraběče
kovů Zámečnictví Jiří Churáček, Kundratice 11,
391 81 Veselí nad Lužnicí. Více informací
na tel. 608 959 456.
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ZEMNÍ PRÁCE
VÝSTAVBA KOUPACÍCH
JEZÍREK A BIOTOPŮ
Kubát Stanislav
Dráchov 23
tel. 604 463 338

SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ

ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ
DŘEVO
Délka polen 30-50cm
dle přání zákazníka
Dřeviny: smrk, borovice, listnaté dř.
Nově nabízíme PALIVOVÉ DŘEVO

neštípané v délce 3m za velmi výhodné ceny

Tel. 381 521 169
www.lesysobeslav.cz
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