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SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 15. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 27. srpna 2013
od 17.00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 15/194/2013

Rada města stanovuje termín 15. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční ve středu 25. září 2013 od 18.00
hodin v malém sále Kulturního domu města
Soběslavi, s následujícím programem:
1. Změna č. 3 rozpočtu města v roce 2013
2. Majetkové převody
3. Různé

 Usnesení č. 15/195/2013

a) Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města o přidělení dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši
2.279.265 Kč na akci „Zvýšení bezpečnosti
chodců a úpravy pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace v ulici 28. října v Soběslavi“.
b) Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Zvýšení
bezpečnosti chodců a úpravy pro osoby
s omezenou schopností pohybu a orientace
v ulici 28. října v Soběslavi“, které se uskutečnilo 5. 8. 2013 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu
2.690.986 Kč + DPH. Na druhém místě se
umístila firma Jihostav Soběslav, s. r. o., Soběslav, za cenu 2.750.011 Kč + DPH.

 Usnesení č. 15/196/2013

Rada města bere na vědomí informaci o programu Soběslavských slavností Rožmberských předloženou ředitelem KDMS Mgr.
Petrem Valešem, které se uskuteční v sobotu
21. 9. 2013.

 Usnesení č. 15/197/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
spolupráci mezi městem Soběslav a Seznam.cz,
a. s., Praha, na bezplatné uveřejnění informací o
městě na serveru Firmy.cz a Mapy.cz, který provozuje společnost Seznam.cz.

 Usnesení č. 15/198/2013

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit záměr odkoupení pozemků parc. č.
2
2384 o výměře 323 m a parc. č. 2386 o vý2
měře 8974 m , oba v k. ú. Soběslav, od Lesů
ČR, s. p., Hradec Králové, z důvodu scelení
lesních pozemků ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 15/199/2013

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit odkoupení pozemku parc. č. 1840/77
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o výměře 23 m v k. ú. Soběslav od p. Františka Kubeše, Soběslav, z důvodu majetkoprávního vypořádání veřejného prostranství
v lokalitě „Na Brousku“.

 Usnesení č. 15/200/2013
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu pozemků mezi městem So-

běslav a p. Romanem Vácou, Klenovice, dle
zpracovaného geometrického plánu v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním nemovitostí ve Wilsonově ulici v Soběslavi, které
vlastní p. Roman Váca.

 Usnesení č. 15/201/2013
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, na realizaci akce „Soběslav – Na
Pršíně, rekonstrukce NN“ na pozemcích
parc. č. 272, 318/2 a 3, 325/2 a 3916/1 v k. ú.
Soběslav, které jsou ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 15/202/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, na realizaci akce „Soběslav, Riegrova – přeložka kabelu VN – pro SŽDC“
na pozemku parc. č. 4022/68 v k. ú. Soběslav,
který je ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 15/203/2013

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
ze dne 31. 12. 2007 uzavřené mezi městem
Soběslav a Všeobecnou interní ambulancí,
s. r. o., Tábor, kterým se prodlužuje nájem
nebytového prostoru (ordinace) v domě čp.
159/I v ulici Petra Voka (Poliklinika) v Soběslavi do 30. 6. 2014.

 Usnesení č. 15/204/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a ing. Miroslavem
Pantoflíčkem – projektová činnost, Soběslav,
na zhotovení projektové dokumentace pro
provedení stavby akce „Stavební úpravy víceúčelové haly ve sportovním areálu v Soběslavi“ za cenu 235.000 Kč + DPH.

 Usnesení č. 15/205/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a Ing. arch. Jaromírem Kročákem - Ateliér Kročák, České
Budějovice, na zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby na 1. etapu revitalizace náměstí Republiky v Soběslavi za
cenu 122.745 Kč + DPH.

 Usnesení č. 15/206/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou Rabmer
– sanace potrubí, spol. s r. o., Soběslav, na
opravu (sanaci) havarijního stavu kanalizace
v Mrázkově ulici v Soběslavi za cenu
337.460,- Kč + DPH.

 Usnesení č. 15/207/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou Vialit,
spol. s r. o., Soběslav, na opravu místní komunikace v Nedvědicích poškozené letními
přívalovými dešti (povodní) za cenu 259.677
Kč + DPH.
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 Usnesení č. 15/208/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou Revak,
a. s., Litoměřice, na opravu (sanaci) havarijního stavu kanalizace ve Wilsonově ulici
v Soběslavi za cenu 402.060 Kč + DPH.

 Usnesení č. 15/209/2013
Rada města stanovuje plat ředitelce Mateřské
školy Nerudova ulice, Soběslav, Bc. Evě
Kuklové ve výši dle zápisu z jednání s účinností od 1. 9. 2013.

 Usnesení č. 15/210/2013
Rada města bere na vědomí informaci starosty města o opravě povrchů komunikací ve
vlastnictví města v roce 2013 v souvislosti
s dokončením dálnice D3.

 Usnesení č. 15/211/2013

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele zakázky: „Parkoviště
osobních vozidel, ul. Družstevní, Soběslav“,
které se uskutečnilo 19. 8. 2013 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Strabag, a. s., Provozní jednotka Soběslav, za
cenu 381.214 Kč + DPH.

 Usnesení č. 15/212/2013

Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 2+0 v čp. 321 v Kadlecově ulici
v Soběslavi do nájmu Anně Černé a dále
s přenecháním městského bytu velikosti 1+0
v čp. 306 v Kadlecově ulici v Soběslavi do
nájmu Milanu Bílkovi.

 Usnesení č. 15/213/2013

a) Rada města souhlasí na návrh jednatele
SMS, s. r. o., p. Vladimíra Falady s úhradou
desetiprocentní spoluúčasti z celkové pořizovací ceny nového zametacího vozu ve výši
267.000 Kč bez DPH z prostředků společnosti. Zametací vůz bude pořízen na základě obdržení dotace z operačního programu
Ministerstva životního prostředí ČR – snížení
prašnosti ve městě.
b) Rada města souhlasí na návrh jednatele
SMS, s. r. o., p. Vladimíra Falady s nákupem
sněhové radlice VARIO PVS 170 v hodnotě
67.165 Kč bez DPH z prostředků společnosti
na zajištění zimní údržby.

 Usnesení č. 15/214/2013

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 3 ke smlouvě o dílo č. 841/HC/03/2012
uzavřené mezi městem Soběslav a firmou
Strabag, a. s., odštěpný závod České Budějovice, kterým se posunuje termín zhotovení
nových chodníků v ulici Tyršova v Soběslavi
do 31. 12. 2013 v souvislosti s kompletní
opravou uvedené komunikace, kterou bude
provádět SÚS JčK, středisko Tábor.

 Usnesení č. 15/215/2013

Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města o dokončení sanace zdiva
pro odstranění vlhkosti v přízemí budovy ZŠ
Komenského Soběslav.
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SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 16. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 10. září 2013
od 14.00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 16/216/2013

Rada města projednala změnu č. 3 (rozpočtové opatření) rozpočtu města v roce 2013 zpracovanou vedoucí finančního odboru MěÚ
paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje ji
zastupitelstvu města ke schválení.

 Usnesení č. 16/217/2013

Rada města bere na vědomí informaci starosty města a tajemníka MěÚ ing. Radka Brylla
o přípravě a organizačním zajištění voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které
se uskuteční ve dnech 25. a 26. 10. 2013.

 Usnesení č. 16/218/2013

Rada města bere na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu letního koupaliště v Soběslavi
k 31. 8. 2013 předloženou jednatelem Správy
města Soběslavi, s. r. o., p. Vladimírem Faladou.

 Usnesení č. 16/219/2013

Rada města souhlasí s uzavřením dohody
mezi městem Soběslav a Povodím Vltavy,

s. p., Praha, na uložení kabelu veřejného osvětlení do opěrné zdi na pozemku parc. č. 2013/7
v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví Povodí
Vltavy, s. p., v souvislosti s výstavbou protipovodňových opatření na řece Lužnici a přilehlé
části Černovického potoka v Soběslavi.
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v souvislosti s budoucí realizací IV. železničního koridoru (modernizací tratě) v úseku
Veselí nad Lužnicí – Soběslav.

 Usnesení č. 16/222/2013

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 6. 2013
uzavřené mezi městem Soběslav a stavební
firmou Radek Bouška, Chotoviny, na zhotovení sanačních omítek v budově ZŠ Komenského ul., Soběslav, za cenu 176.908 Kč a
dále na prodloužení doby dokončení díla do
30. 8. 2013 v souvislosti s prováděním stavebních úprav v budově školy zaměřených na
odstranění vlhkosti.

 Usnesení č. 16/220/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
nájmu nebytových prostor mezi městem Soběslav a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
ČR, Praha, pracoviště České Budějovice, na
pronájem nebytového prostoru (zasedací místnosti) v budově MěÚ čp. 59/I na náměstí Republiky v Soběslavi za účelem poskytování
služeb Všeobecné zdravotní pojišťovny občanům města každou druhou středu v měsíci
s účinností od 16. 9. 2013 do 31. 12. 2013.

 Usnesení č. 16/223/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem Soběslav a firmou KAPEX,
s. r. o., České Budějovice, na umístění a provozování 3 ks kontejnerů na sběr textilu na
území města.

 Usnesení č. 16/221/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene uzavřené mezi městem Soběslav jako budoucím oprávněným, Impregnací Soběslav,
s. r. o., jako budoucím povinným a ČR –
Správou železniční dopravní cesty, s. o., Praha, jako investorem na zhotovení přeložky
splaškové kanalizace DN600, přeložky dešťové kanalizace a přeložky vody DN200 na
pozemku parc. č. 683/1 v k. ú. Soběslav

Upozornění pro řidiče!
Řidičské průkazy vydané od 01. 01. 2001 - 30. 04. 2004 jsou jejich
držitelé povinni vyměnit do konce roku, tj. do 31. 12. 2013.
Z celkového počtu řidičských průkazů zbývá k dnešnímu dni vyměnit téměř 800.
Začátek prosince je nejpozdější termín pro podání žádosti k výměně
řidičského průkazu, neboť zákonná lhůta pro vydání řidičského
průkazu je 20 dnů.
Při výměně ŘP je nutno předložit:
1) platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
2) aktuální fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm (čelní pohled) – 1ks
(v budově MěÚ nelze fotografii na řidičský průkaz pořídit)
3) řidičský průkaz (ke kontrole)
Držitelé průkazů profesní způsobilosti musí předložit školení v rozsahu 35 h za období pěti let.
Držitelé digitálních karet musí doložit celkem 2 ks fotografie. Lhůta
pro vydání řidičského průkazu a digitální karty je cca 35 dnů od podání
žádosti.
Bližší informace získáte na tel. č.: 381 508 186 p. Pavlíková nebo na
381 508 184 p. Hypšová.
Úřední hodiny:
Pondělí:
7:00 - 11:00
11:30 - 16:30
Středa:
7:00 - 11:00
12:00 - 17:00
Pátek:
7:00 - 11:00
(budova MěÚ Soběslav, náměstí Republiky 59/I, prostory bývalé spořitelny)
za ODVV J. Hypšová a H. Pavlíková

Volby do Poslanecké sněmovny
V říjnu letošního roku budeme mít možnost již podruhé v tomto roce
předstoupit před volební urny. Nadcházející předčasné volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční v pátek 25. od 14 do 22 hodin a v sobotu
26. října od 8 do 14 hodin. Hlasování se mohou účastnit občané České
republiky, kteří dosáhli alespoň druhý den voleb věku 18 let, nebrání jim
překážka volebního práva a kteří se při hlasování prokážou platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Voličům, kteří nebudou moci
volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni, je tradičně umožněno volit na voličský průkaz, o který můžou žádat již nyní.

 Usnesení č. 16/224/2013

a) Rada města děkuje paní Ivaně Bártové za
její činnost ve funkci ředitelky Mateřské školy Nerudova ul., Soběslav, kterou ukončila
k 31. 8. 2013.
b) Rada města schvaluje odměnu paní Ivaně
Bártové ve výši dle zápisu z jednání.

Písemná žádost musí být doručena městskému úřadu nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb a musí být opatřena ověřeným podpisem voliče. Žádost
lze doručit také v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Rovněž tak je možno požádat
i osobně, a to až do uzavření stálého seznamu voličů - tj. 2 dny před
volbami.
Volební okrsky byly v Soběslavi vytvořeny v roce 1994 a od té doby
nebyly měněny, i když v některých postupně docházelo ke snížení počtu
voličů. Proto Rada města Soběslavi rozhodla o reorganizaci volebních
okrsků. Došlo tak ke sloučení okrsků nacházejících se v těsné blízkosti, a
to základní školy E. Beneše s gymnáziem a Moštárny se Správou města
Soběslavi. Rovněž tak přemístění volebního okrsku č. 2 z kulturního
domu do ZŠ Komenského, které bylo uskutečněno při prezidentských
volbách, zůstane pro lepší přístup a zázemí v těchto nových prostorách.
Na tyto změny budou ještě dotčení voliči upozorněni informací na
roznáškové obálce, kterou obdrží spolu s hlasovacími lístky, nejpozději
1 den před volbami.
Rekapitulace volebních okrsků:
Původní číslo a sídlo okrsku

Nové číslo a sídlo okrsku

1.

MěÚ

1.

MěÚ

2.

KDMS

2.

ZŠ Komenského

3.

ZŠ E. Beneše

3.

ZŠ E. Beneše

4.

Gymnázium

4.

Moštárna

5.

Moštárna

5.

Internát Bechyňská ul.

6.

SMS

6.

Středisko Rolnička - Chanos

7.

Internát Bechyňská ul.

7.

Senior dům

8.

Středisko Rolnička - Chanos

8.

Nedvědice

9.

Senior dům

9.

Chlebov

10.

Nedvědice

11.

Chlebov

Pavlína Chalupská, referent OOSM
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Z činnosti Správy města Soběslavi s.r.o.
Správa města Soběslavi s.r.o. má rozdělenu
svoji činnost na čtyři střediska. Bytové hospodářství, tepelné hospodářství, technické služby
a letní koupaliště.
Na bytovém hospodářství máme v letošním
roce v plánu provést opravy na bytových i nebytových domech za 3 090 000 Kč. V současné
době nám zbývá dodělat necelou čtvrtinu plánovaných akcí. Opravy zahrnují výměny oken ve
společných prostorách, rekonstrukce bytů po
vystěhovaných nájemnících, rekonstrukce elektrorozvaděčů, malování společných prostor,
opravy fasád, opravy dřevníků, nákup a instalaci zařizovacích předmětů, jako jsou kuchyňské
linky, sporáky a akumulační kamna.
Na středisku technických služeb zajišťujeme
v Soběslavi, Chlebově a Nedvědicích čištění
chodníků a vozovek, sekání trávy, údržbu hřbitovů v Soběslavi a Nedvědicích, údržbu veřejného osvětlení, údržbu veřejných záchodků a v
zimě odklízení sněhu. V letošním roce jsme
měli problémy s odstraňováním sněhu z křižovatek a úzkých ulic ve městě, proto jsme zakoupili traktor s nakladačem „EUROPARD“ a
sněhovou radlici, která nám umožní vyhrnování
sněhu z uzavřených prostor. Na úklid komunikací jsme získali v letošním roce dotaci od Ministerstva životního prostředí na zametací stroj.
V současné době probíhá výběrové řízení na
jeho dodávku. Na hřbitově jsme doplnili opět
nové bazénky na vodu, vyřezali již přerostlé
túje, porazili narušené břízy a odfrézovali pařezy. Nyní se plánuje náhradní výsadba keřů. V
současné době připravujeme techniku na zimní
sezonu. V souvislosti s tím prosíme občany, aby
nám neztěžovali práci při odklízení sněhu z
chodníků a vozovek tím, že budou ponechávat
popelnice a auta na chodníku.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Václav Nekněz
Juda Dračka
Stanislav Radosta
Hedvika Pilečková
Kryštof Smažinka
Pavel Smítka
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

Nová parková úprava před budovou SMS
Středisko letní koupaliště díky příznivému
počasí nebylo poprvé za dobu svého provozu ve
ztrátě. Koupaliště bylo otevřeno od 1. června
celkem 56 dnů, přišlo 34 575 návštěvníků, což
bylo o 70% více než v loňském roce. Na vstupném se vybralo 1 536 435 Kč včetně DPH. Nejvíce návštěvníků (1 904) přišlo v neděli 28.7.
Denní průměr návštěvnosti byl 617. Děkujeme
všem za to, že přišli, panu Hořickému za zorganizování akcí pro děti i dospělé a správci Josefu
Šustrovi s kolektivem plavčíků, pokladních a
uklízeček za zajištění provozu.
Po ohlédnutí za letošní sezonou nám nezbývá jen si pro příští rok přát opět pěkné počasí s
vysokou návštěvností.
Děkujeme všem, kteří koupaliště v Soběslavi
navštívili. Přejeme si, aby nám zachovali přízeň
nejen občané našeho města, ale i hosté ze širokého okolí, kteří tvořili podstatnou část návštěvníků. Mnozí dali přednost Soběslavi i přes to, že
měli koupaliště v místě bydliště. Co je ale
důležité, vždy odcházeli spokojeni.
Správa města Soběslavi s.r.o.
Dne 26. 10. 2013
uplyne 10 let, co
nám navždy odešla
naše drahá maminka
a babička paní
Anna Dušková.
Dne 18. 11. 2013
uplyne 50 let, co
zemřel náš tatínek
pan Jan Dušek.
Byl oblíbeným
malířem pokojů,
muzikantem tělem
i duší a zároveň
hudebním skladatelem.
Za tichou vzpomínku děkují
Kupkovi a Šanderovi

Jaroslav Šilha
Zdeňka Koubková
Marie Kousalová
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Středisko tepelného
hospodářství
Kogenerace na
soběslavských kotelnách

Úmrtí:
Jana Šebestová

říjen 2013

Dne 11. září uplynulo 6 let a 31. října to
bude 12 let, co mě opustili moji milovaní rodiče Marie a František Jindovi. Bez Vás
je domov prázdný a Vaše láska mi chybí.
S úctou a pokorou stále vzpomíná dcera
Dana s rodinou

V kotelnách na sídlišti Svákov a na náměstí
Republiky probíhají od července velké změny.
Budou zde instalovány kogenerační jednotky.
Co je kogenerace? Je to společná výroba elektřiny a tepla. V našem případě se kogenerační jednotka skládá z plynového spalovacího motoru a
elektrického generátoru. Odpadní teplo je výhodně využito na ohřev vody pro vytápění. Tak
je současně využita energie paliva pro výrobu
elektřiny a tepla, a tím lze dosáhnout přibližně
90 % tepelné účinnosti. V červnu byla obě staveniště předána firmě E. ON Trend s.r.o., která
je investorem obou akcí. V kotelně Svákov je
kogenerační jednotka o elektrickém výkonu 800
kW a tepelném výkonu 862 kW. V kotelně na
náměstí je jednotka o elektrickém výkonu 100
kW a tepelném výkonu 137 kW. Kogenerační
jednotky budou dodávat elektrickou energii do
energetické distribuční sítě přímo (NN - náměstí) nebo přes novou trafostanici (VN - Svákov) a vyprodukovaná tepelná energie bude
uchována v akumulačních nádržích – Svákov
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(100 m ), náměstí (22 m ). Původní plynové kotle budou uváděny do provozu pouze v případě,
kdy nebude možno pokrýt spotřebu tepla provozem kogenerační jednotky a z akumulátoru tepla, popř. při odstávce KG jednotky. Zkušební
provoz bude zahájen počátkem října t.r.
Kromě tohoto probíhala rekonstrukce topného systému na náměstí. Jedná se o přechod ze
čtyřtrubkového systému na systém dvoutrubkový. Do bytových objektů je dodávána teplá
voda, která v domovních předávacích stanicích
(DPS) slouží k vytápění i k ohřevu teplé vody.
Součástí DPS je měření spotřebovaného tepla a
vody.
S rekonstrukcí souvisejí i nutné odstávky,
které se snažíme minimalizovat. Bohužel se to
bez nich neobejde, a proto tímto děkujeme občanům za pochopení.
Správa města Soběslavi, s.r.o.

Dne 16. 10. 2013
uplynou tři roky,
co nás navždy
opustil tatínek,
manžel, dědeček
Jaroslav Varga.
Vzpomíná
manželka a děti
s rodinami
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Právo nezbytné cesty
Jste-li vlastníkem nemovitosti, k níž nevede
cesta, je Vám takové vlastnictví málo platné,
když nemovitost nemůžete užívat.
Platný občanský zákoník řeší jen přístup ke
stavbě, když umožňuje soudu, aby na návrh
vlastníka stavby zřídil v jeho prospěch věcné
břemeno práva cesty přes přilehlý pozemek,
není-li vlastník stavby současně vlastníkem přilehlého pozemku a přístup vlastníka ke stavbě
nelze zajistit jinak. Tato druhá podmínka není
splněna, jestliže má vlastník stavby možnost využít ke zřízení přístupu jiné pozemky ve svém
vlastnictví nebo pozemky veřejné, nebo jestliže
vlastník přilehlého pozemku nabízí vlastníkovi
stavby, že mu část pozemku prodá, pronajme
anebo smluvně zřídí věcné břemeno, to vše za
tržní cenu v místě obvyklou. Právo nezbytné
cesty soud nezřídí, pokud by požadovaný
přístup byl jen pohodlnější, výhodnější nebo
méně nákladný.
Nový občanský zákoník přináší komplexní
řešení, když umožňuje vlastníku nemovité věci
(samotného pozemku, pozemku se stavbou
atd.), na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji
řádně užívat proto, že není dostatečně spojena
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s veřejnou stavbou, žádat, aby mu soused za
náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek. Nezbytnou cestu soud povolí v rozsahu,
který odpovídá potřebě vlastníka nepřístupné
nemovitosti a požadavku, aby vlastník sousedního pozemku byl zřízením a užíváním nezbytné cesty co nejméně obtěžován. Soud nezbytnou cestu nepovolí, převýšila-li by škoda na
sousedově nemovitosti výhodu nezbytné cesty,
způsobil-li nedostatek přístupu z hrubé nedbalosti ten, kdo o cestu žádá nebo žádá-li se o nezbytnou cestu jen za účelem pohodlnějšího spojení.
Nezbytná cesta bude převážně zřizována jako
služebnost. Za zřízení nezbytné cesty náleží
úplata.
Právo přístupu k nemovitosti ve formě vlastnického práva k pozemku nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni lze podle současného
občanského zákoníku i vydržet, pokud ten, kdo
toto právo vykonává – např. chodí přes cizí pozemek, je se zřetelem ke všem okolnostem v
dobré víře, že mu toto právo patří, tedy že je
oprávněn přes cizí pozemek chodit nebo že se
jedná o jeho pozemek, a činí tak (on nebo jeho
právní předchůdce) po dobu deseti let. Skutečnost, že někdo dlouhodobě přechází přes cizí
pozemek, ještě neznamená, že je držitelem věc-
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ného práva. Přesvědčení této osoby o tom, že jí
právo vlastnické nebo odpovídající věcnému
břemeni náleží, musí být podloženo konkrétním
důvodem opravňujícím k takovému přesvědčení (např. kupní smlouva, o které nabyvatel nemovitosti ani při zachování obvyklé opatrnosti
neví, že je neplatná). Kdo užívá cizí pozemek
v domnění, že jde o veřejnou cestu, není v oprávněné držbě práva odpovídajícího věcnému
břemeni.
Nový občanský zákoník upravuje vydržení
práva cesty v zásadě obdobně (požaduje, aby
ten, kdo právo vykonává, měl za to, že mu právo
náleží, aby se tohoto práva nechopil lstivě nebo
svémocně a aby se držba zakládala na právním
důvodu, který by postačil ke vzniku práva, kdyby náleželo převodci) s tím, že navíc upravuje
tzv. mimořádné vydržení, když vlastníkem cesty nebo oprávněným ze služebnosti cesty se stane ten, kdo toto právo 20 let vykonává, i když
neprokáže právní důvod, na kterém se jeho držba zakládá. Tím nový občanský zákoník umožní, aby se faktickému stavu věci, který trvá po
takto dlouhou dobu, dostalo i právního základu.
JUDr. Ing. Miroslav Nosek,
advokát působící na MěÚ Soběslav

JUDr. Ing. Miroslav Nosek
advokát na Městském úřadě
nám. Republiky 59, Soběslav
každé pondělí od 12:00 do 16:30
malá zasedací místnost č. 307, 2. p.

tel. 777 794 871
Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 306

JUDr. Stanislav Hroch
Středa 9. 10. a 23. 10. od 13 do 17 h

Tel. 602 496 375

Oznámení
zahrádkářů
Český zahrádkářský svaz Soběslav připravuje ve dnech 4. a 5. 10. 2013 výstavu ovoce
a zeleniny na moštárně. V pátek i v sobotu
bude otevřeno od 9.00 do 17.00 hodin.
Dne 3. října od 16 hodin budeme v prostorách moštárny přijímat vzorky ovoce (počet
3 – 5 ks od jednoho druhu). Žádáme pěstitele, kteří chtějí prezentovat své výpěstky, aby
nám je v uvedený den donesli.
Děkujeme všem a těšíme se, že na letošní výstavě ovoce bude vyhlášeno nejlepší jablko
Soběslavska.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Komunitní plánování sociálních služeb ORP Soběslav
Analýzy komunitního plánování sociálních služeb
V rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Soběslav bylo zpracováno několik analýz, které slouží jako podklad pro tvorbu plánu rozvoje sociálních služeb na Soběslavsku a
Veselsku. Jako první vznikla sociodemografická analýza, která popisuje území správního obvodu
obce s rozšířenou působností Soběslav (celkem 31 obcí) a obsahuje potřebné statistické údaje. Je
koncipována tak, aby byla využitelná nejenom při procesu plánování sociálních služeb, ale i v dalších projektech podporujících rozvoj regionu. Dále byla zpracována analýza sociálních služeb, která obsahuje popis organizací a zařízení, která sídlí na území ORP Soběslav a poskytují sociální
služby. Na základě rozhovorů s vedoucími těchto organizací a se starosty obcí vznikly také analýzy
potřeb poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Široká veřejnost se mohla k sociálním službám vyjádřit prostřednictvím ankety. V regionu bylo distribuováno 5 000 anketních lístků. Byly šířeny prostřednictvím zpravodajů, obcí, organizací atd. Cílem bylo podat občanům základní
informace o sociálních službách a z navrácených anketních lístků zjistit, do jaké míry lidé sociální
služby znají a využívají a co potřebují v této oblasti změnit. Z ankety vyplynulo, že lidé jsou spokojeni s úrovní poskytovaných služeb, částečná nespokojenost se ale týká jejich rozsahu. Postrádají
některé služby, nejvíce sociální poradenství, odlehčovací služby, denní nebo týdenní stacionáře. Při
rozvoji sociálních služeb by se podle názorů veřejnosti měla věnovat pozornost hlavně rozšiřování
kapacit domovů pro seniory, prevenci užívání návykových látek, pomoci rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci a bezdomovcům. Další analýza byla vytvořena na základě krátkého dotazníku, který byl předkládán k vyplnění starším žákům a studentům ve Veselí nad Lužnicí. Cílem
průzkumu bylo zjistit, co mladí lidé ve Veselí nad Lužnicí potřebují v oblasti využití volného času
a dostupnosti sociálních a doprovodných služeb. V Soběslavi byly pomocí dotazníků mapovány
potřeby uživatelů pečovatelské služby, kterou poskytuje Senior-dům Soběslav. Byla také zpracována analýza drogové scény ve Veselí nad Lužnicí a v Soběslavi. Podklady byly získány pomocí
dotazníkových šetření v lékárnách, při rozhovorech se zástupci policie a místní samosprávy, při
monitoringu barů a heren. Důležité byly i rozhovory s mládeží ohroženou užíváním drog i se skutečnými uživateli. V obou městech bylo zahájeno poskytování služby terénní program Jihočeský
streetwork Prevent. Prozatím bude poskytována do 31. 12. 2013, její zajištění by bylo vhodné i do
budoucna. Analýzy jsou jen dílčími výstupy z procesu komunitního plánování, hlavními výstupem je Katalog sociálních a doprovodných služeb a Komunitní plán sociálních služeb ORP Soběslav na období 2014 – 2016. Katalog je již vytvořen a byl vydán v nákladu 1 000 ks. Plán se
připravuje, jeho návrh bude ve druhé polovině října zveřejněn na webu města a občané budou mít
možnost zaslat k němu připomínky.
Jana Háková, Odbor sociálně zdravotní MěÚ Soběslav
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Soutěž historických vozidel - Selské baroko - O pohár města Soběslav - 2. ročník
Sešel se rok s rokem a 14. září 2013 se soběslavské náměstí opět zaplnilo historií, přesněji historií s vůní benzínu. Veterán Car Club Soběslav a Český Veterán Klub pod AČR společně uspořádaly 2. ročník
soutěže historických vozidel s příznačným názvem SELSKÉ BAROKO
– O POHÁR MĚSTA SOBĚSLAV.
Připomeňme si, proč část soutěže historických vozidel právě nese název „Selské baroko“. Trasa orientačního závodu vedla podobně jako minulý rok s malou odchylkou přes Soběslavsko-Veselská blata. Selské
baroko je stavební sloh lidové architektury, který se uplatnil převážně v
jižních Čechách během 19. století. I když vychází z klasicistní a barokní
architektury, jedná se o naprosto svébytný sloh. Objevuje se v době, kdy
skutečné baroko bylo už historií. Nejstarší památky selského baroka pocházejí z 20. let 19. století, vrchol je asi v 60. letech.
Pro účastníky závodu jsme chtěli vytvořit atraktivní projížďku a seznámit je i s historií města Soběslav a blízkého okolí. Počasí nebylo během
týdne zrovna moc nakloněno uspořádání veskrze venkovní akce, ale nakonec usoudilo, že s námi bude spolupracovat. A tak jsme mohli nakonec
směle konstatovat, že šlo vlastně o nejhezčí den prvního zářijového týdne.
Od osmé hodiny sobotního rána se prostor náměstí v Soběslavi začal plnit
účastníky této akce. Po zkušenostech z minulého ročníku byla přejímka
vozidel přesunuta mimo hlavní plochu náměstí, což se ukázalo jako dobrý
tah. Přejezd na plochu náměstí s následným focením u kašny už byl bez
komplikací. Okolo deváté hodiny dopolední bylo jasné, že zájem o účast
na soutěži bude podobná jako v prvním ročníku a s vypětím všech sil se
nám podařilo zvládnout nápor jak při přejímce, tak i při řazení nádherných
vozidel na plochu náměstí. Od 10. hodiny dopolední začala probíhat výstava elegance a každý návštěvník akce si mohl prohlédnout jednotlivé
automobily i motocykly a najít si tak i svého favorita na vítězství. A že se
bylo na co koukat, o tom svědčí i takové zajímavé kousky jako automobil
Ford T z roku 1912 v nádherné bílé barvě a s elegantní dobovou posád-

kou, nebo například Tatra 57 z roku 1934 a Aero 500 harttop z roku 1929.
Další exkluzivní kousky byly z kategorie motocyklů, Čechie - Böhmerland z roku 1928, Jawa 350 OHV z roku 1934 a válečné stroje
Harley-Davidson WLA z roku 1942 společně s BMW R75 z roku 1943.
Po uzavření přejímky bylo napočítáno celkem 136 účastníků a několik
jich přibylo i mimo hlavní soutěž. Zvláštní pozornost si zasloužily policejní a vojenské sbory. Zpestřením samotné akce na soběslavském náměstí určitě byla i přítomnost živé jazzové kapely Old Steam Boat a
možnost zdarma navštívit věž kostela sv. Petra a Pavla. Pozorný návštěvník akce si mohl i povšimnout, že nás svou návštěvou poctil bývalý ministr kultury Vítězslav Jandák. Vše bylo připraveno na start a lehce po
12. hodině byl v prostoru startovací brány odmávnut první jezdec se svým
strojem.
Trasa jízdy vedla hezkou krajinou přes vesnické památkové rezervace
v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí. Závodníci navštívili Komárov,
Borkovice, Mažice, Hlavatce a další přilehlé obce. Nešlo ovšem jen o projížďku, po cestě se plnily fyzické i hledací úkoly. Na konci trasy se zavítalo do nově otevřeného muzea zemědělské techniky v Želči. Zde se plnil
poslední úkol soutěže a s prohlídkou muzea to bylo i pěkné zpestření na
konec skoro 80 kilometrů dlouhé trasy. Projetí branou a odmávnutí cílovou vlajkou čekalo účastníky soutěže v kempu Plovárna – Soběslav, kde
proběhlo vyhodnocení soutěže a na všechny účastníky čekalo opečené selátko. Závěrečné vyhodnocení mělo sice mírné zpoždění, ale kdo chtěl
získat dokumentaci ze soutěže a hodnotné ceny, tak určitě neměl na
spěch. Za účasti pořadatelů a sponzorů akce došlo k vyhlášení těch nejlepších a perličkou bylo jistě vyhlášení vítězů soutěže „O pohár města Soběslav“. Starosta města Soběslav ing. Jindřich Bláha osobně předal poháry
pro tři nejlepší. Za podpory hudební skupiny Takton se v kempu pokračovalo s oslavou a probíráním věcí okolo motocyklů a automobilů až do
pozdních nočních hodin. Doufáme, že se všem účastníkům a divákům
naše soutěž líbila a příští rok se v takto hojném počtu znovu potkáme.
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na této akci ať větší
nebo menší mírou podíleli. Velký dík patří městu Soběslav za nadstandardní podporu ohledně poskytnutí plochy náměstí a zabezpečení pro
soutěžící a diváky včetně zajištění pohárů do soutěže, Aeroklubu Soběslav za ochotu ohledně zajištění přístupu na věž kostela. Obcím Komárov a
Borkovice též děkujeme za sponzorství a zajištění úkolů během soutěže.
Děkujeme majiteli muzea zemědělské techniky v Želči za vstřícný přístup
k zajištění úkolu soutěže. Dík patří i kempu Plovárna a jeho obsluze za
perfektní servis. Dále děkujeme sponzorům Addinol, Pneu Kazda s.r.o.
Klenovice, Restaurace Martin Fišer z Klenovic, Penzion Wratislav Dírná,
Asociace Veteran Car Clubů AČR a dalším partnerům uvedeným na
všech reklamních materiálech této soutěže.
Za VCC Soběslav Petr Sluka
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Vážení občané města Soběslavi,
pan Jindřich z Rožmberka mi po skončení Soběslavských slavností Rožmberských kladl na srdce, abych nezapomněl prostřednictvím, dle jeho slov: „plátku, který nese, ač bez mého svolení, ale
budiž, jméno věže kruhovité u mého hradu stojící“, poděkovat „veškerému lidu soběslavskému,
který se na slavnostech jakkoliv podílel, zejména konšelstvu města Soběslavi i zástupcům cechů řemeslných i ostatních, kteří své groše do kopy přisypali, jakož i všem ostatním, jež slavnosti se sousedy svými vesele prožívali“. Nezapomněl jsem, a proto tak právě tímto pojednáním, pane
Jindřichu, činím. Děkuji vám, všichni milí Soběslavané, za vaši podporu vašich slavností. Byli jste
to právě vy, kdo vytvořil během celého dne skvělou a velice příjemnou atmosféru. Věřím, že jste si
svou slavnost užili, i přes lehce přeprchavé počasí a že i v příštích letech vám bude dávat prostor pro
pobavení a setkávání s vašimi blízkými.
Pro informaci - truhla s dobrovolným vstupným obsahovala po skončení částku 1120 Kč.
Děkujeme.
Poděkování za podporu slavností patří městu Soběslav, dále pak i Městské policii Soběslav,
Službám města Soběslavi s.r.o., Sboru dobrovolných hasičů Soběslav, panu Jiřímu Šustrovi, Ing. Jiřímu Klímovi, Mgr. Petrovi Šťovíčkovi, Luboši Tíkalovi, Soběslavskému žesťovému orchestru,
skupinám The Fingers a Pohroma, občanskému sdružení Setkání s hudbou a zejména pak Soběslavské chase mladé; v neposlední řadě rovněž všem dobrovolníkům, kteří s organizací celé této slavnosti pomáhali. Velký dík za to, že se slavnosti vůbec mohly uskutečnit, patří společnostem:
BANES, spol. s r.o., Soběslav, FERT, a.s., Soběslav, RUMPOLD, spol. s r.o., České Budějovice,
ČEVAK, a.s. České Budějovice, GOLDIM, spol. s r.o., Soběslav, ČESKÉ HOUBY, a.s., Soběslav,
OPTIKA D+P, spol. s r.o., Soběslav, ELEKTRO LEGÁT, spol. s r.o., Soběslav.
Děkujeme vám všem a věříme, že se vám i letošní Soběslavské slavnosti Rožmberské líbily a těšíme se na setkání s vámi nejpozději za rok v září na dalších Soběslavských slavnostech …
Petr Valeš - KDMS, foto Luboš Tíkal
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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

Program KD Soběslav

· POHÁDKY Z KLUBÍČKA

Divadélko Kuba
Neděle 6. října v 10.30 hodin
Co se děje v lese mezi zvířátky? A jsme vůbec v
lese nebo spíš v košíku plném klubíček vlny?
Anebo je pravda obojí? Inscenace vznikla propojením a úpravou známých pohádek, bajek a
anekdot. Potkáte se v ní se zajícem, liškou, ježkem, medvědem, vránou i myší, uslyšíte známé
melodie a méně známé říkanky, něco vás překvapí, něco snad potěší či rozesměje.
Známí protagonisté divadýlka Kuba rozehrávají
krátké příběhy s použitím loutek, rekvizit a částí
scény z příze, pletení a párání se táhne celým
představením jako červená … vlna. Bystré děti
najdou v pointách příběhů známá přísloví a poučení, jakože Když se dva perou…, Když ptáčka lapají…, Kdo jinému jámu…, nebo že
Člověk (ani zvíře) nikdy neví a Chytrá hlava dokáže vyhrát nad lecčím.
Představení je určeno dětem od tří let, ale věříme, že se pobaví i starší diváci.
Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná
2. (3…) dítě zdarma

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
TÝDEN KNIHOVEN
V týdnu od 30. září do 6. října proběhne již
17. ročník celostátní akce Týden knihoven. Cílem aktivit knihoven na podporu čtenářství je
nabídnout atraktivní využití volného času a ukázat, že knihovna může být opravdu pro každého.
Tentokrát jsme nabízené akce rozložili na celý
měsíc. Rádi v knihovně přivítáme nové uživatele a návštěvníky.

SETKÁNÍ NAD KRONIKOU MĚSTA
Máte rádi svoje město? Přijďte si o něm
popovídat ve středu 9. října v 17 hodin do knihovny. Budeme si povídat o kronikách, zavzpomínáme, ohlédneme se za událostmi, které jsou
v městské kronice zaznamenány.
Na setkání s Vámi se těší Marie Klimešová,
kronikářka.

ORIGAMI – TVŮRČÍ DÍLNA
V úterý 8. října od 14 do 17 hodin si můžete přijít vyzkoušet spolu s Markem Havelkou
umění skládání různých motivů z papíru.

· SHIRLEY VALENTINE

Divadlo ABC Praha
Inscenace vznikla ve spolupráci s FDA.
Středa 23. října v 19.00 hod.!
Autor: Willy Russell. Režie: Zdeněk Kaloč
O této hře se nedá mnoho
napsat. Bravurní herecký
koncert Simony Stašové
Vás doslova přimrazí do
sedadel. Budete s němým úžasem a otevřenou pusou zírat na jeviště
a hltat každý její pohyb,
každé gesto, každé slovo.
Z jeviště na Vás bude zářit to, čemu se říká opravdový kumšt.
One woman show Simony Stašové. Shirley Valentine je jméno dívky, kterou ta současná, čtyřicetiletá matka rodiny a manželka počestného
občana, už dávno není. I když se musí starat
hlavně o to, aby život její rodiny žijící v Liverpoolu běžel ve vyježděných kolejích, sny a touhy té dívky, kterou kdysi byla, v ní zůstávají.
Snad proto podlehne návrhu své kamarádky a
udělá něco, co se od ní neočekává – odjede na
dovolenou do míst, kde se pěstuje vinná réva, do
Řecka. A tam začíná nový život, nové dobrodružství, všechno to, co už považovala za ztracené. Bravurní komedie o hledání vlastní
identity je určena nejen všem ženám středního
věku, které pomalu ztrácejí životní elán, ale i
všem divákům, kteří mají rádi dobrou zábavu.
Navíc je skvěle napsané monodrama, v němž
herečka ztvárňuje nejen Shirley, ale zároveň
všechny postavy jejího mikrosvěta.
Hraje: Simona Stašová
Vstupné mimo předplatné 280 Kč

PŘEDNÁŠKA
“Jak se vyrovnat s těžkou životní situací”
Logoterapie aneb jak se vyrovnat se smrtí, vinou a utrpením. Přednášející Bc. Pavel Kalpakcis, psychoterapeut a speciální pedagog,
vychází velkou měrou z příběhů vlastní praxe.
Na přednášku jste srdečně zváni v pondělí
21. října v 17 hodin.

LOUTKY A MASKY
KOLEM SVĚTA
Výstava pořádaná v rámci festivalu
TOULAVÉ LOUTKY. Masky a loutky z různých států si můžete prohlédnout v prostorách
knihovny až do konce listopadu.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 24.
října od 16 hodin.
Soubor Karromato u nás připravil také výtvarné dílny pro děti – “Tvorba krátkého animovaného filmu”. V úterý 29. a ve středu 30.
října od 14 hodin si můžete přijít vytvořit animovaný film a na vlastní kůži si vyzkoušet práci
samotného animátora.
pokračování na str. 9
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Program KD Soběslav
– říjen 2013
Pravidelné akce :
· Úterý ...................................................18.00
ANONYMNÍ ALKOHOLICI
(kontakt 602 126 685)
BODY STYLING - cvičení ................19.00
The Fingers ........................................20.00
· Středa ...................................................13.30

SENIOR KLUB
RÁČEK, dětský
kroužek lid. písní a tanců .....................15.30
JITRA, soubor ....................................18.00
Spolek divadelních ochotníků
„CHVALOVSKÝ“ .............................20.00
· Pátek ....................................................18.00

SOBĚSLAVSKÁ CHASA
Další program:
· Sobota 5. 10. ........................................18.00
TANEČNÍ KURZY 5.,
velký sál, vstupné 30 Kč
· Neděle 6. 10. .......................................10.30

Divadélko KUBA,
POHÁDKY Z KLUBÍČKA, velký sál,
vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč,
rodinná 2. (3...) dítě zdarma
· Středa 9. 10.

KONCERT – LACZO DECZI, výchovný
koncert pro 1. stupeň ZŠ, velký sál
· Čtvrtek 10. 10. .......................................9.00

DĚTSKÁ BURZA, foyer KD
· Čtvrtek 10. 10. .....................................17.00

ASTRÁL, klubovna
· Sobota 12. 10. ......................................18.00

TANEČNÍ KURZY 6.,
velký sál, vstupné 30 Kč
· Čtvrtek 17. 10. .....................................13.00

Zadáno MÚ Soběslav, malý sál
· Sobota 19. 10. ......................................18.00

TANEČNÍ KURZY – PRODLOUŽENÁ,
hraje RM Band, velký sál, vstupné 100 Kč
· Středa 23. 10. .......................................19.00

FDA Praha, SHIRLEY VALENTINE,
divadelní hra, velký sál, vstupné 280 Kč
· Sobota 26. 10. ......................................20.00

TRADIČNÍ SOBĚSLAVSKÁ
DISKOTÉKA S HOSTEM, velký sál,
vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 180 Kč
· Neděle 1. 11. – 10. 11.

TOULAVÉ LOUTKY – III. Loutkový festival 2013 (Kulturní dům a KINO Soběslav)
· Pondělí 4. 11. ..........................10.00 a 11.00

Agentura Pernštejni – RENESANCE,
pořad pro ZŠ, velký sál
· Čtvrtek 7. 11. .......................................17.00

ASTRÁL
Informace o pořadech a aktuálním dění v KD
Soběslav: www.kdms.cz

říjen 2013

V pátek 13. září byla za účasti velvyslankyně
Slovinské republiky paní Smiljany Knez, starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a slovinských hostů vysazena v parku před městskou knihovnou
lípa slovinsko-českého přátelství a zahájena výstava nádherných fotografií Krásy Slovinska.
Foto: J. Hybš

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
dokončení ze str. 8

IRISDIAGNOSTIKA
Pravidelně naši knihovnu navštěvuje irisdiagnostik paní Jitka Hanzalová. Provádí přesnou
diagnózu hlavních příčin zdravotních potíží
z oční duhovky u dětí i dospělých a následně navrhuje jejich řešení. Individuální konzultace budou v říjnu v úterý 1., 15. a 29. října. Na
vyšetření je třeba se předem objednat na tel.
732 867 571.
Alena Fremrová

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
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Soběslavský žesťový kvartet
literární tvorby úryvek přečetl farář ČCE Richard Dračka a o hudební vstupy se postaral Soběslavský žesťový kvartet. Kromě výstavy byl
představen i nově vydaný katalog Lesslerovy
výtvarné tvorby, který lze v Rožmberském
domě zakoupit i po skončení výstavy. Současně
byla zahájena také výstava koláží a obrazů jindřichohradeckého výtvarníka Vladimíra Noska,
která pod názvem Orbis pictus probíhala ve
Smrčkově domě. Příjemný večer si můžete připomenout na fotografiích L. Tíkala a V. Slabého.

říjen 2013
lé přírodovědné expozice a také plánované expozice Soběslav – město pětilisté růže (tu
bychom rádi otevřeli během příštího roku)
hendikepovaným návštěvníkům – turistům i
klientům soběslavské Rolničky.
Stavebnímu ruchu neujde ani Smrčkův dům,
který by měl do konce roku získat nové fasády
včetně sgrafitového pásu na boku budovy. Bude
proveden též odborný restaurátorský průzkum
čelní fasády, který by měl zodpovědět otázku,
zda se také zde dosud nenachází alespoň fragmenty sgrafitové výzdoby. Opraveny budou architektonické prvky na čelní fasádě a střecha na
přístavku objektu. Nastíněná rekonstrukce by
měla být dokončena do konce roku a bude hrazena z investičních prostředků přidělených našemu muzeu Ministerstvem kultury ČR
(Smrčkův dům je ve vlastnictví státu, potažmo
muzea jakožto státní instituce). Na havarijní
opravy by měly v roce 2014 navázat rozsáhlejší
stavební úpravy čítající především výstavbu externí výtahové šachty a její osazení výtahem,
nájezdové plošiny pro vozíčkáře, dílčí úpravy
dispozic sálů, výměnu elektroinstalace a osvětlení atd. Tvorba nových expozic rámcově představených při letošní muzejní noci bude
pokračovat v dalších letech. Již k 1. 1. 2015 by
však mělo být celé soběslavské muzeum
bezbariérové (pokud se všechny plánované
úpravy zrealizují).

ŘÍJNOVÉ PŘEDNÁŠKOVÉ
STŘEDY V KDMS
Autoři výstavy - Jana Lesslerová a Vlastimil Slabý

OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU
OBRAZŮ
JIŘÍHO LESSLERA
Zářijovou soběslavskou kulturní událostí se
bezesporu stala vernisáž výstavy obrazů malíře
Jiřího Lesslera, pořádané u příležitosti jeho nedožitých 70. narozenin. Do zahrady Rožmberského domu, kde byla výstava 3. 9. zahájena,
dorazilo zhruba 150 návštěvníků, což předčilo
veškerá naše očekávání. Na autora a jeho obrazy zavzpomínal fotograf Vlastimil Slabý, z jeho

Vladimír Nosek a jeho Salvador Dalí

S LADISLAVEM HODNÝM
O UMĚNÍ A KNIŽNÍ VAZBĚ
Ve Weisově domě ve Veselí n. L. Vás 16. října od 18:00 rádi přivítáme na besedě s Ladislavem Hodným, který zde do konce září
vystavoval své obrazy, grafiku a umělecké knižní vazby. Letošní jubilant L. Hodný je členem
Svazu výtvarných umělců, Book Art Center
v New Yorku a Designer Bookbinders v Londýně, za celoživotní uměleckou tvorbu obdržel
Cenu města Týna nad Vltavou. Na besedě představí tři umělecké generace Hodných a svou
uměleckou tvorbu.

NÁVŠTĚVNÍKY V MUZEÍCH
VYSTŘÍDAJÍ STAVBAŘI
K ukončení výstavní sezony Blatského muzea dochází jako již tradičně poslední zářijový
den, netradičně však návštěvníky v Rožmberském i Smrčkově domě záhy vystřídají stavbaři.
Díky laskavosti vedení města Soběslavi coby
vlastníka Rožmberského domu bude během
4. čtvrtletí letošního roku vybudován vnitřní výtah v novodobé přístavbě historického objektu.
Současně budou provedeny i další stavební
úpravy v prostoru schodiště a také úprava venkovní dlažby, aby mohla sloužit jako nájezd pro
vozíčkáře. Cílem akce je právě zpřístupnění stá-

I přes plánované stavební úpravy našich objektů jsme pro Vás připravili další ročník obou
našich přednáškových cyklů. Z výše nastíněných důvodů se však přednášky nemohou konat
v Rožmberském domě, náhradním prostorem se
stejně jako při jeho poslední dílčí rekonstrukci
stane malý sál Kulturního domu města Soběslavi. Za jeho laskavé zapůjčení patří náš dík řediteli KDMS Mgr. Petru Valešovi a p. Jaroslavě
Palasové. Středeční termín přednášek zůstává
zachován, nově však budou začínat až v 18:00
hodin.
Začínáme už ve středu 2. 10. první akcí
4. ročníku historicko-vlastivědného cyklu
„Staré i nové zvěsti“, kterou bude představení knihy Pohledy soběslavské 3.
Její autor Mgr. Petr Lintner posluchače seznámí s historií vzniku tří dílů Pohledů soběslavských, chybět nebudou informace ze zákulisí
jejich tvorby a zajímavosti, které se objevily při
psaní posledního dílu. Účastníci se dále dozvědí
některá historická fakta z jednotlivých kapitol
třetího dílu a souvislosti, které jsou v knize
pouze naznačeny nebo se do knihy nedostaly.
První přednáška jubilejního 15. ročníku
cestopisného cyklu „Od Tábora až na konec
světa“ nazvaná Chile – od pouště Atacama
po Patagonii, se bude konat ve středu 16. 10.
Společně se sedlčanským cestovatelem a biologem Mgr. Lukášem Synkem v této jihoamerické zemi mnoha tváří navštívíme vysokohorskou přírodu národního parku Lauca, kde se
idylicky pasou lamy pod zasněženými sopkami. Spatříte velkolepou podívanou na nejvýše
položeném gejzírovém poli světa. Uvidíte krásy pouště Atacama, nejsušší pouště na světě,
pokračování na str. 11
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Muzeum - dokončení ze str. 10
s nádhernými kaktusy a koloniemi tučňáků a
lachtanů na pobřeží Pacifiku. Prohlédneme si
hlavní město Santiago a spletité uličky přístavu
Valparaíso. Užasnete nad podzimně vybarvenou
krajinou araukáriových pralesů a bílých sopek ve
třech fantastických národních parcích v severní
Patagonii. Vrcholem bude výstup na vulkán Puyehue s panoramatickým rozhledem na nekonečný pás And.

PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM
V říjnu se současně uzavírá 11. ročník exkurzního cyklu „Přírodou krok za krokem“, během kterého s námi ještě můžete vyrazit na
houby anebo se vydat za památnými stromy a
geologickými zajímavostmi.
· sobota 5. 10.

Za křemenným valem a památnými lipami do Mlýnů a ke Svaté Anně
procházka podzimní přírodou s prohlídkou křemenné žíly a lip v Mlýnech a torza mohutné lípy
u kaple ve Svaté Anně u Vlčevsi,
vedoucí: RNDr. Daniel Abazid a RNDr. Petr
Rajlich, CSc.
sraz: Mlýny, náves, 10:00
délka pěší trasy cca 12 km
· neděle 13. 10.

Houby přírodního parku Kukle
seznámení s běžnými i vzácnějšími druhy podzimních hub, vedoucí: Pavel Špinar
sraz: Dobřejice, hájovna Obora (cca 3 km od
Malšic – možnost dojet na místo autem), 10:00
Do přednáškových sálů i do přírody Vás srdečně zve
RNDr. Daniel Abazid

Antonín Špát
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Čajovna Rolnička
po celý měsíc říjen

Poděkování
Ráda bych poděkovala všem, kteří mne podpořili v rozhodnutí realizovat výstavu obrazů Jiřího Lesslera a také všem, kteří přišli na
zahájení výstavy. Samozřejmě poděkování patří
především těm, kteří se podíleli na výrobě katalogu: Reklamní ateliér Na Pískách, Vlastimil
Slabý, město Soběslav, Evžen Wratislav, Optika Anna Srncová, Květinka paní Flekové,
Klempířství Josef Vraštil, rodina Zemanova,
Dagmar Ženíšková-Kunešová, soběslavská církev evangelická. Dík patří i Blatskému muzeu
v Soběslavi za poskytnutí prostor a uvedení
vernisáže, Soběslavskému žesťovému kvartetu
za hudební doprovod a dalším nejmenovaným.
Jana Lesslerová

Jiří Smrž a Ben Lovett
v Čajovně Rolničky
Po prázdninové přestávce přicházíme s další
sérií koncertů v Rolničce. Zveme hlavně zajímavé a originální osobnosti české hudební scény, které většinou neuslyšíte v rádiu ani
neuvidíte v televizi, ale tím spíš je dobré využít
příležitosti vidět je a slyšet, protože mají co říct.
V Čajovně Rolnička tak už během roku hráli Jarabáci, Jana Šteflíčková, Caine, Radek Vrámci
Možností a The Riverman.
Pozvání na říjnový koncert přijal Jiří Smrž
s americkým houslistou Benem Lovettem. Jiří
Smrž je velmi výrazná osobnost českého folku,
přesto velmi málo známá. Pokud ho chcete slyšet, musíte jet za ním na některý z jeho koncertů.
Jeho hudba je náročná na posluchače, těžko ho
můžete poslouchat jen jako kulisu nebo výplň
nechtěného ticha. Příběhy jeho písní jsou živé a
jsou o nás. A není to často příjemný pohled do
zrcadla. Zároveň ale slyšíme o naději, kterou
potkáváme úplně na dně nebo na začátku cesty
vzhůru. Není to naděje z reklamních letáků, která slibuje barevný a bezstarostný život na recyklovaném papíru, ale poctivé vědomí života a

Diakonie ČCE – středisko Rolnička Soběslav,
Národní síť Zdravých měst ČR
a HESTIA – Národní dobrovolnické centrum
Vás zvou na mezinárodní konferenci

Dobrovolnictví v obci – jak na to?
14.- 15. října 2013, Společenské centrum Soběslavska
Konference je součástí aktivit Evropského roku občanů – 2013.
Navazuje na předchozích dvanáct konferencí věnovaných dobrovolnictví, které se od roku 2001
konaly v Kroměříži a v roce 2012 poprvé v Soběslavi.
Témata konference:
· Dobrovolnictví – cesta ke spolupráci obce s občany a organizacemi a inspirace pro získání zaměstnání.
· Prezentace příkladů dobré praxe: Soběslav, Prachatice, Vsetín, Opava, Ústí nad Labem a Kraj

Vysočina.
· Představení projektů mezigenerační spolupráce a aktivního zapojení občanů do veřejného ži-

vota obce či regionu.

Přihlášku a více informací o konferenci najdete na www.rolnicka.cz
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Rolnička působí od
září také v Táboře
V úterý 3. září Diakonie Rolnička otevřela
praktickou školu, sociálně terapeutické dílny
a chráněné bydlení v Táboře. Výuku zahájila
jedna třída praktické školy na odloučeném
pracovišti v budově bývalé 8. základní školy
na Sídlišti nad Lužnicí. Žáci se zde budou připravovat na budoucí práci na chráněných pracovních místech nebo v sociálně terapeutické
dílně.
Bezbariérové prostory praktické školy, pobočky sociálně terapeutické dílny a 2 byty
určené na provoz chráněného bydlení pro 6
osob s mentálním postižením Rolnička získala díky podpoře městského úřadu v Táboře a
ve spolupráci s Vysokou školou chemickotechnologickou Praha.
Mgr. Kateřina Bláhová, vedoucí fundraisingu

jeho přijetí se všemi blátivými zatáčkami a plnými parkovišti. Neslibuje, že se bude žít líp a
snáz, ale s jistotou tvrdí, že i přesto (nebo právě
proto) stojí lidský život za to a má smysl. Jiří
Smrž nedává jednoduché zaručené rady a
nemaže med kolem pusy, ale může pomoct
rozlišit ostrou zatáčku od slepé uličky u zadního
vchodu supermarketu.
Pokud je vám blízké hledání možných cest,
přijďte v pátek 18. října v 19 hod. do Čajovny
Rolnička na koncert Jiřího Smrže a Bena Lovetta.
Andrea Koblasová

Cyklovýlet nejkrásnějšími
lesy na výlov Holné
Historicko - přírodovědná exkurze
kolem řeky Nežárky, Evženovým
údolím k jednomu z nejstarších
rybníků na Třeboňsku. V pondělí
28. října, od 9 h. Sraz ve Veselí nad
Lužnicí před Blatským muzeem.
V případě špatného počasí
se exkurze nekoná.
Na setkání se těší Mgr. Matouš Šimek
a Mgr. Petr Šťovíček
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Z MŠ DUHA
Projekt „Hrátky hrošíka Logíka“
V naší mateřské škole se zabýváme problémem komunikačních schopností dětí. V poslední době pozorujeme zhoršenou kvalitu
výslovnosti, sníženou schopnost samostatného
vyprávění souvislého textu, sníženou schopnost
analýzy a syntézy a sluchového rozlišování.
Evaluační proces ukazuje, že ve všech třídách je
nutné zaměřit se na celkový vývoj komunikačních schopností. Rozhodli jsme se tedy požádat
o dotaci, která by naši snahu finančně podpořila,
a byli jsme úspěšní. Z počtu 135 škol, které obdržely dotaci z MŠMT jsme se umístnili v pořadí úspěšnosti na druhém místě. K čemu dotaci
využijeme? Prvním krokem bylo vytvoření informačního letáčku, kterým chceme informovat
rodičovskou veřejnost o možnostech, jak komunikační schopnosti rozvíjet v domácím prostředí, jaké hry a činnosti jsou v tomto období pro
dítě vhodné. Vstupní diagnostika, kterou provádějí naše logopedické asistentky, zmapují vhodné postupy následné péče. Se všemi dětmi
budou během celého dne realizovány činnosti

obohacující jejich řečové a komunikační
schopnosti. U dětí, které mají větší obtíže s řečí
a výslovností, bude realizována intenzivní logopedická prevence. K těmto účelům budou ve třídách vytvořena jazyková centra, která budou
dětem nabízet různé pomůcky, pracovní listy,
logopedické kartičky, knihy a pomůcky pro dechová, řečová, rytmická aj. cvičení. V jedné třídě bude pro děti vytvořeno pracoviště
s podporou výpočetní techniky. Interaktivní tabule bude jistě pro děti zajímavým oživením jejich komunikačních a rozumových schopností.
Nemalým přínosem tohoto projektu, který jsme
nazvali „Hrátky hrošíka Logíka“, bude možnost
rozšíření kvalifikovanosti pedagogů naší školy
v oblasti logopedické prevence. Doufáme, že ve
spolupráci s rodiči se nám podaří celkový
rozvoj komunikačních schopností dětí posunout
na vyšší úroveň.
A co to vlastně znamená „komunikační
kompetence“ u předškolního dítěte? Nejlepší
příklad Vám poskytne zážitek z praxe. Pětiletá
holčička přeložila papír na čtyři díly, nakreslila
různé obrázky a dodala: „To je pohádka.“ A začala zcela samostatně vyprávět s použitím
obrázků krásný příběh.

MŠ Nerudova –„školka v novém“
Zahájení školního roku
Prázdniny rychle utekly a my jsme se opět vrátili do své školičky. Děti
a rodiče přivítaly samozřejmě paní učitelky, ale i nově označené třídy –
zvonečková, kytičková, srdíčková, sluníčková, měsíčková a hvězdičková.
Děti se těšily hlavně na své kamarády a na spoustu hraček, které na ně čekaly ve třídách. Zároveň jsme nezapomněli přivítat naše nové školáčky,
kteří se teprve s prostředím mateřské školy prvně seznamují. Vždyť odloučení od maminky je pro tyto „drobečky“ někdy opravdu těžké. Za pomoci paní učitelek se nechá zvládnout všechno. Jak se dětem v mateřské
škole líbí, se můžete přesvědčit na fotografiích (děti využívají školní zahradu ke svým hrám – foto č. 2). Úsměv na dětské tváři a spokojenost
rodičů je naším významným kritériem.
V mateřské škole je zapsáno 150 dětí. Jsou rozděleny do šesti tříd podle věku a přání rodičů. Do mateřské školy chodí děti jak místní, tak i ze
sousedních spádových obcí. Co nového se přes prázdniny v MŠ změnilo?
V prostorách přístavby – přízemí – sluníčková a měsíčková třída – proběhla rekonstrukce šatny. Dále je naplánována oprava vstupního
schodiště před budovou mateřské školy.
Ve středu 11. září 2013 přivítala na schůzce rodiče nová paní ředitelka
Bc. Eva Kuklová. Seznámila je s programem schůzky. Prvním bodem
byly organizační informace - informace o úplatě za předškolní vzdělávání, rodiče byli seznámeni se školním řádem, se ŠVP, na závěr rodiče dis-
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Pohádka
Bylo jednou jedno srdíčko a bylo ,,smutný“,
protože nemělo žádné kamarády. Jednoho dne
si řeklo: „Dojdu si kamarády najít.“ A našlo si
motýlka. Hráli si, hráli a pak se skamarádili
s koníčkem. Skákali přes kytičky a měli se moc
rádi a to je konec pohádky.
Vendulka Balounová, 5 let
zaměstnanci MŠ DUHA

kutovali s učitelkami svých dětí. Na co se mohou děti těšit? Jsou naplánovány výlety, divadla, vystoupení pro rodiče, oslavy Dne dětí, Dne matek,
Vánoc a Velikonoc. Velký karnevalový rej a slet čarodějnic nesmí u nás
v mateřské škole chybět. Pro předškoláky je připravena oblíbená „Kouzelná noc“. To je malý výčet akcí, které jsme připravili pro naše nejmenší.
Budeme dále spolupracovat s městskou knihovnou, kde jsme již poněkolikáté instalovali výtvarné práce našich dětí a fotografie z akcí zachycených během školního roku. S předškolními dětmi navštívíme obě
základní školy před zápisem do prvních tříd – ZŠ E. Beneše a ZŠ
Komenského. Základní umělecká škola pro nás připravuje výchovné
koncerty, které jsou pro děti velkým hudebním zážitkem.
V letošním školním roce bude pro předškoláky připraveno seznamování s anglickým jazykem, které povede stejně jako loni Veronica Cutlacová (lektorka JJN, metodou Jolly Phonics) spolu s paní učitelkou
z mateřské školy – pedagogický dozor. V červnu proběhla ve „Hvězdičkové“ třídě ukázková hodina, které se zúčastnili rodiče letošních předškoláků. Děti si hrály, zpívaly, cvičily, seznamovaly se s písmeny a
poslouchaly příběhy v anglickém jazyce. Veronika hovoří s dětmi pouze
v anglickém jazyce. Výuka angličtiny začne od října. V naší mateřské
škole se dále dětí učí základům hry na zobcovou flétnu, hudební aktivity
rozvíjíme u předškolních dětí, které dělají radost babičkám a dědečkům
v Senior domě. Dále tvoříme z hlíny a výrobky vypalujeme ve své vlastní
peci. Pohybové aktivity budeme u dětí rozvíjet každé pondělí v tělocvičně
pokračování na str. 13
Spartaku.
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MŠ Nerudova
dokončení ze str. 12

Co dodat na závěr? Přejeme všem dětem, ať
se jim u nás v MŠ Nerudova moc líbí, ať jsou u
nás šťastné a spokojené.
Děkujeme tímto Motoru Jikov Č. Budějovice za výtvarné potřeby, které dětem do mateřské
školy věnoval.
Vedení MŠ Nerudova

ZŠ Komenského - Den s armádou ČR
Dne 11. 9. 2013 se žáci třetích tříd seznámili s prací vojáků. V areálu táborských kasáren si mohli
prohlédnout bojová vozidla a viděli práci vojenských psů. Žáci byli nadšeni také z ukázky bojového
systému sebeobrany a boje zblízka – musado. Počasí nám přálo, a tak všechny děti prožily krásné dopoledne. Děkujeme za vše panu Mádrovi, který nám toto setkání s armádou zajistil. Jana Žaldová

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESLNÁ A ZŠ SOBĚSLAV
Začal nový školní rok a s ním přichází řada pozitivních změn. Škola
získala finanční prostředky z dotace Jihočeského kraje v rámci Akčního
plánu programu rozvoje kraje pro rok 2013 v grantovém programu “Rekonstrukce stávajících sportovišť”. Celkové náklady na rekonstrukci
sportovišť byly 218 105 Kč, část byla hrazena z vlastních prostředků. Cílem bylo zkvalitnit prostředí pro tělesnou výchovu s ohledem na bezpečnostní a hygienické předpisy. Rekonstrukce zahrnovala částečnou
výměnu oken, opravu stropu a podlah, výměnu osvětlení a malování
všech prostor. Pro mimoškolní aktivity žáků, zejména ubytovaných na
domově mládeže a v internátu, tak bude k dispozici kromě tělocvičny i
nově rekonstruovaná posilovna.
Díky projektu EU – peníze školám byla škola vybavena počítačovou
technikou, téměř ve všech třídách byly nainstalovány interaktivní tabule.
Na obou budovách ubytovacích zařízení byly instalovány wi-fi, takže
všichni žáci mají bezplatný přístup na internet i ve volném čase.
Z finančních prostředků školy byl zakoupen nový automobil pro výuku autoškoly a kvalitní nástroje a nářadí pro zkvalitnění výuky odborného výcviku u technických učebních oborů. I nadále bychom chtěli
v maximální možné míře zkvalitňovat jak prostory školy, tak i vybavení
pro výuku. Z ušetřených finančních prostředků školy bylo nově vybaveno
5 pokojů na domově mládeže a postupně plánujeme dovybavit i ostatní.
Díky mimořádné dotaci ve výši 2 milionů Kč od zřizovatele – Jihočeského kraje - byla opravena a zateplena střecha na největší dílně školy v Jiráskově ulici. Částečných oprav se dočkají i dílny v ulici Na Pískách,
v nichž proběhne na jaře celostátní soutěž opravářů zemědělských strojů,
jejíž bude naše škola pořadatelem. Přivítáme v Soběslavi soutěžící a jejich
pedagogy z celé České republiky. V minulém školním roce zvítězil v této

soutěži, která se konala v Bruntále, žák naší školy David Novotný. V listopadu uspořádáme již 20. jubilejní ročník celostátní soutěže Soběslavská
růže. Kromě těchto akcí se zúčastníme i dalších soutěží pro instalatéry, kadeřníky, kováře a žáky z dalších učebních oborů a zapojíme se do řady prezentačních akcí ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou.
V letošním roce uskutečníme velkou prezentaci školy na výstavě Vzdělání a
řemeslo v Českých Budějovicích, kde představíme nejen naše kováře, instalatéry, elektrikáře, kadeřníky, maséry, ale i další aktivity
školy jako jsou vlastní autoškola, svářecí kurzy a další.
Škola nabízí v rámci své doplňkové činnosti i služby pro veřejnost jako je ubytování v domově mládeže
a na internátu, stravování, rekvalifikační a svářečské
kurzy. Rovněž jsme schopni zabezpečit práce na objednávku, které realizujeme v rámci odborného výcviku žáků podle zaměření jednotlivých učebních oborů.
Pro veřejnost v letošním roce, stejně jako každý rok,
uspořádáme oblíbenou Vánoční výstavu s prodejem
výrobků žáků, na kterou všechny srdečně zveme.
Ing. Darja Bártová, ředitelka školy

14

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

Nabídka zájmových kroužků DDM Soběslav pro školní rok 2013-14
Radioamatér - pro chlapce od 6 let
úterý 16.30
Rybářský kroužek - pro děti od 6 let
pondělí 15.00
Moderní tanec - pro děti od 6 let
bude upřesněno
Angličtina pro dospělé
pátek 16.00
Angličtina pro mládež od 15 let
pátek 16.00
Němčina pro dospělé a mládež - mírně pokročilí
bude upřesněno
Stolní tenis pro děti - pro děti od 6 let
pondělí 16.00
Stolní tenis pro mládež od 15 let
pondělí 17.30
Stolní tenis muži
pondělí, středa, čtvrtek 19.00
Baby – klub - pro maminky s dětmi
bude upřesněno
Šikula I. - pro děti od 3 let
úterý 14.30
Šikula pro předškoláky pro děti od 5 let
středa 15.00
Keramika - pro děti od 5 do 15 let
dle přihlášek
Keramika - pro mládež
dle přihlášek
Keramika pro dospělé
středa 8.30, pátek 14.00
Házená mini - pro děti od 6 let
středa 16.00
Házená st. žáci - pro chlapce od 12 let
úterý a čtvrtek 17.30
Házená ml. žáci - pro chlapce od 10 let
úterý a čtvrtek 17.30
Házená ml. dorostenci - pro chlapce od 15 let
pondělí a středa 17.00
Kanoistika - pro děti od 6 let
čtvrtek 15.00
Kanoistika pro mládež od 15 let
čtvrtek 15.00
Angličtina - pro děti od 5 let
čtvrtek 15.00
Výtvarný kroužek I. - pro děti MŠ a I. st. ZŠ
středa 13.00
Automodelář - pro chlapce od 6 let
pátek 16.00
Internet pro seniory
bude plakátováno
Počítačový kroužek - pro děti od 6 do 15 let
bude upřesněno
Střelecký kroužek - pro děti od 9 let
čtvrtek 14.30
Dívčí klub - pro dívky od 6 let
čtvrtek 14.30
Pastelka - pro děti od 4 let
čtvrtek 14.30
Florbal chlapci - pro chlapce 10-13 let
pondělí 18.30
Florbal chlapce-pro chlapce 13-16 let
středa 18.30
Florbal muži
pondělí a pátek-20.00
Florbalová přípravka - pro děti od 6 let
pondělí 16.00
Florbal ženy - pro dívky od 15 let
pátek 17.30
Florbal - dorostenky
středa 15.30
Orientální tance pro děti - pro dívky od 6 let začátečníci
středa 15.30
Orientální tance pro děti - mírně pokročilé
středa 16.30
Orientální tance pro děti - pokročilé
středa 18.00
Orientální tance pro ženy - začátečnice
pátek 17.00
Orientální tance pro ženy - pokročilé
pátek 18.00
Mažoretky pro začátečníky - pro dívky od 5 let
úterý 16.00
Mažoretky pro pokročilé - pro děti od 6 do 15 let
úterý 17.00
Novita pěvecký sbor
úterý 19.00
Roztleskávačky - pro dívky od 10 let
středa 16.30
Kroužek korálkování - pro děti od 10 let
čtvrtek 14.30
Patchwork pro ženy
od října formou kurzů
Šachový kroužek - pro děti od 6 let
pondělí 16.00
Přírodověda pro malé - pro děti od 5 let
čtvrtek 15.45
Hra na kytaru - pro děti od 9 let
bude upřesněno
Jóga - pro mládež a dospělé
pondělí 18.00 a 19.30
Žába taneční studio
pondělí a úterý 16.45
Bližší informace o zájmových kroužcích získáte v DDM, na tel. 381 522 013, 381 523 025
nebo na www.ddmsobeslav.cz.
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V sobotu 14. září pořádal SK Domeček při DDM turnaj mladších dorostenců v házené.
Turnaje se zúčastnila družstva SK Domeček, Sezimova Ústí, Strakonic a Českých Budějovic.
Domácí družstvo dosáhlo těchto výsledků:
Soběslav – České Budějovice 29:17, Soběslav – Sezimovo Ústí 16:23, Soběslav – Strakonice 20:13
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V sobotu 12. 10. se konají od 9.00 hodin na autodráze DDM automodelářské závody. Srdečně zveme všechny příznivce tohoto „malého“ sportu.

Pozvánka na házenou:
Sobota 5. 10.
Sobota 12. 10.
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9.00 SK Domeček Soběslav – Strakonice „A“ (mladší žáci)
10.30 SK Domeček Soběslav – Strakonice „B“(starší žáci)
9.00 SK Domeček Soběslav – Třeboň (mladší žáci)
10.00 SK Domeček Soběslav – Třeboň (starší žáci)
Jaroslava Kohoutová
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Rodičovské centrum Sobík o. s.
pořádá v Kulturním domě města
Soběslavi 10. října 2013 od 9.00 –
11.30 burzu kojeneckého, dětského
a těhotenského oblečení, sportovních
potřeb, kočárků, hraček.
Zboží si bude každý prodávat sám.
Poplatek za prodejní místo je 50,- Kč.
Použito pro činnost centra. Sraz pro prodávající je v 8.30 hodin v kulturním domě.
Zájemci, hlaste se na čísle 728 318 857.
Zároveň zveme všechny ostatní zájemce
o nákup dětského zboží.
Kontakt: www.sobik.webnode.cz

Rodičovské centrum Sobík o. s.
Vás od září 2013 zve na svůj dopolední program. Začínáme ve čtvrtek 12. 9. hernou a ve
středu 2. 10. cvičením.
Pravidelný program RC Sobík:
· Středa
CVIČENÍ RODIČE A DĚTI
9.00 - 9.45h – děti 1-2 roky
10.00 - 10.45h – děti 2-4 roky
Cvičíme v tělocvičně - Sokolovna vedle zimního stadionu v Soběslavi.
· Čtvrtek
HERNA S PROGRAMEM
9.30 - 11.30 h – maminky s dětmi 0-4 roky
Procvičování těla formou říkánek a písniček,
využívání různých pomůcek, malování, tvoření,
hraní. Hudební hrátky pro děti s rodiči, zpívání
lidových písniček, tanečky.
Najdete nás v prostorách školní družiny na ZŠ
Tř. Dr. E. Beneše /nová škola/ v Soběslavi.
Kontakt: www.sobik.webnode.cz,
tel.: 728 318 857

ROK V AFRICE U DĚTÍ ULICE
Jak se malé dítě stane čarodějem? Jak vypadá
africká mše? Co znamená muzungu? A jak chutnají housenky?
Římskokatolická farnost Soběslav zve
všechny na povídání Alžběty Žákové o roce,
který strávila v Demokratické republice Kongo.
Byla vyslána přes projekt Adopce nablízko a
rok se jako dobrovolnice starala o kluky ulice
v salesiánském středisku a škole. O svých zkušenostech bude vyprávět v sobotu 26. října
2013 v 18 hodin na faře v Soběslavi.
Všichni jste srdečně zváni.
Jan Hamberger
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Nerudova 424, 392 01 Soběslav, info@kinosobeslav.cz, www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek: hodinu před představením, e-mailem nebo na tel. 381 214 956.

POZVÁNKA DO KINA V ŘÍJNU 2013
Vážení diváci, měsíc říjen bude ve znamení přehlídky současných českých filmů, což
nebývá úplně zvykem, protože většinou v nabídce převažují filmy z americké provenience. To znamená, že česká kinematografie žije a je na Vás, divácích, abyste svou návštěvností ocenili snahu producentů a režisérů. Hitem minulého měsíce se staly Hřebejkovy
„LÍBÁNKY“, slušné psychologické drama o lidské paměti. V Líbánkách pronikne na
svatební veselici zneklidňující host s výbušným sdělením z minulosti a romantická idyla
je rázem ta tam. Hodně hudby a zpěvu i krásného prostředí historických českých měst si
můžete užít v prostopášné komedii „DONŠAJNI“. Je to 102 minut trvající óda na uhlazené svůdce a ženy, které milují, ale i chybují. Pro poslední zájemce ještě zopakujeme
„REVIVAL“, příběh čtyř stárnoucích muzikantů, kteří se pokouší o comeback. Milan Ciesler natočil podle stejnojmenné novely Arnošta Lustiga “COLETTE“ milostný příběh
zajatců Viliho a krásné belgické židovky Collete v osvětimském koncentračním táboře.
Jejich láska jim dodává sílu snášet peklo a v zoufalém boji o život společně naplánují riskantní útěk. Zesnulý spisovatel se krátce před smrtí částečně podílel i na scénáři, jenž odráží jeho vlastní válečné prožitky. Nelehké téma umírání si zvolil pro svůj nejnovější film
Zdeněk Tyc „JAKO NIKDY“. Jak si lze zachovat lidskou důstojnost a odpovědnost
k blízkým, když člověk vede marný a předem prohraný boj se smrtí? Hlavní roli výtvarníka Holase ztvárňuje hodně uvěřitelně Jiří Schmitzer a jeho partnerky Petra Špalková a Taťána Medvecká. Po té si dopřejeme oddychové téma v pokračování legendární komediální
série „KAMEŇÁK 4“. Tvůrci slibují lidovou řachandu ve stylu Zdeňka Trošky a dějovou
linkou je pěstování a hulení trávy. Můžete se těšit na oblíbené hrdiny, ale přibude také
spousta dalších známých jmen jako D. Morávková, B. Klepl, A. Bendová a J. Krampol.
Mnozí recenzenti považují zatím letos za nepřekonaný kousek italské produkce
„NEJVYŠŠÍ NABÍDKA“. Sympatický šedesátník miluje staré umění, ale na milostném
poli je naprostým nováčkem, a když láska zavelí, je rozum pryč a láska ke kráse může být
zničující. „RIDDICK“ je nejnovějším filmem úspěšné sci-fi ságy, která odstartovala
v roce 2000. Vin Diesel se k nadšení všech fanoušků vrací ve své slavné roli nebezpečného
trestance Riddicka, jenž se ocitne na nehostinné planetě po tom, co ho zradili jeho vlastní
lidé. Boj se žoldáky a hladovou faunou však nehodlá vzdát a za každou cenu se chce vrátit
na domovskou planetu. Vynikající herci Hugh Jackmann a Jake Gyllenhaal se sešli v thrilleru „PRISONERS“, kdy k případu unesené dcery je povolán detektiv, jenž nepracuje
podle představ otce. Ten však udělá cokoliv pro záchranu života dcery a rozhodne se vzít
spravedlnost do svých rukou. Netradiční romantika, chytrá a vtipná oddychovka “DON
JON“ o mladém muži, jemuž závislost na internetovém pornu brání v navazování skutečných vztahů, až jednou tento životní stereotyp naruší božská Scarlett Johansson. Není bez
zajímavosti, že autor scénáře Joseph Gordon-Levit usedl i na režisérskou židli a přitom
stihl bravurně hlavní roli.
V sekci dětských filmů je novinkou „JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM“ ve 3D o
tom, že i kluci ve středověku měli své touhy. Justin se rozhodl být rytířem, stejně jako jeho
dědeček a vydá se na vlastní pěst za svým snem. Režisér si práci na Justinovi užil a zakomponoval do něj narážky na svoje oblíbené filmy Indiana Jones, Superman nebo Krokodýl
Dandee. S pokračováním úspěšných „animáků“ se v poslední době roztrhl pytel.
„ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2“ ve 3D potěší všechny gurmány a navnadí chuťové buňky, neboť se ocitneme se snaživým vynálezcem Flintem na ostrově plném čiperných okurek, krevetích opiček a dalších neuvěřitelných tvorů. Ostatní projekce pro děti
jsou pouze opakování.
Vážení diváci, velmi Vás prosíme za kolektiv kina, pokud nehodláte využít své internetové rezervace, pokuste se je včas stornovat pomocí odkazu na potvrzení o rezervaci. Při
více obsazených projekcích nebudete blokovat místa pro další zájemce. Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu.
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ – ŘÍJEN 2013
· Úterý 1. 10. – středa 2. 10.

PRODEJ vyřazených knih z fondu Městské knihovny Veselí n/L
Vestibul KD. Otevřeno denně 9 – 11 hodin, 12 – 17 hodin.

· Úterý 1. 10. – čtvrtek 3. 10.

DĚTSKÁ BURZA dětského a těhotenského oblečení, kočárků, hraček, knížek, obuvi, sportovního vybavení, autosedaček…
Pořádá Rodičovské centrum Semaforáček.
Příjem zboží: úterý 1. října od 16 do 18 hodin.
Prodej zboží: středa 2. října od 9.30 do 17 hodin.
Výdej zboží a vyplacení: čtvrtek 3. října od 16 do 17.30 hodin.
Velký sál KD, bližší informace na stránkách:
www.webareal.cz/semaforacek.

francouzské městečko, o kterém dosud nikdo nevěděl, má za chvíli nejvyšší zločinnost v celé Francii a díky tomu i nebývalou publicitu.
Hrají: David Suchařípa, Roman Štolpa nebo Robert Stodůlka, Lenka
Lavičková, Zuzana Bartošová, Petr Erlitz, Petr Kozák, Andrea Traganová, Jana Galinová a Lukáš Masár. Režie Juraj Galin.
Velký sál KD od 19.30 hodin. Vstupné mimo předplatné 280, 250 a
200 Kč.

· Pátek 4. 10.

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOŠEP - setkání absolventů
Velký sál KD od 18 hodin.

· Středa 9. 10.

HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE
MARTIN KRAUS A ROMAN VOJTEK
Talk show ve spolupráci s agenturou NELLY. V pořadu budou herci
nejen odpovídat na dotazy diváků, ale i zpívat.
Velký sál KD od 19.30 hodin. Vstupné v předprodeji 300 Kč, na místě
340 Kč.

· Čtvrtek 24. 10.

KOLEGA MELA GIBSONA
Divadelní hra Tomasze Jachimka v podání Divadelního spolku Frída.
One man show, komedie i komorní příběh s písničkami a tanečními
kreacemi upravené přímo na tělo protagonistovi Martinovi Trnavskému. Začíná ve chvíli, kdy je hlavní hrdina, druhořadý herec provinčního divadla zatčen za loupežné přepadení banky a vyslýchán policií.
Během necelé hodiny a půl nám vypráví svůj příběh. Dozvíme se nejen
o jeho pohnutém hereckém i osobním životě, ale i jak se jednou setkal v
letadle z Kanady do Frankfurtu s Melem Gibsonem a to jej zasáhlo na
celý život. Divadelní spolek Frída se souhlasem autora aktualizoval
text tohoto díla a přenesl jej do českých reálií. Režie: Jakub Nvota
Velký sál KD od 19.30 hodin. Vstupné mimo předplatné 280, 250 a
200 Kč.
Věra Suchodolová, KD

PŘIPRAVUJEME LISTOPAD:
· Neděle 10. listopadu

JAK ČERT VYLETĚL Z KŮŽE
Pohádka Jaroslava Koloděje v podání Divadelního souboru J. K. Tyl
z Kardašovy Řečice. Velký sál KD od 16 hodin. Vstupné 50 Kč.

· Čtvrtek 21. listopadu

KONCERT JAKUBA SMOLÍKA S KAPELOU
Pořad se koná ve spolupráci s agenturou Trdla s.r.o.
Velký sál KD od 19 hodin. Vstupné 325, 295 a 275 Kč.

· Úterý 26. listopadu

ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadlo KRAPET Praha
Další pokračování humorných a napínavých příhod dvou malých čmeláčků Brumdy a Čmeldy podle literární předlohy Jiřího Kahouna. Dramatizace Zdeněk Tomeš a Michaela Sajlerová, hudba Petr Skoumal a
texty písní Zdeněk Svěrák. Pohádka je určená pro děti od tří let.
Velký sál KD od 9.30 hod pro MŠ a 1. a 2. třída ZŠ. Zveme i maminky
na mateřské dovolené s dětmi. Vstupné 50 Kč.

· Pátek 29. listopadu.

GANGSTEŘI Z MĚSTEČKA
Komedie Wolfganga Eberta v podání Docela velkého divadla Litvínov
o malém idylickém francouzském městečku Valance, kde se nekrade,
neloupí ani nevraždí a místní strážníci nemají co na práci. Jako blesk z
čistého nebe je proto zaskočí rozhodnutí, že budou převeleni do většího
města. Každý ze strážníků má v městečku něco, kvůli čemu je rozhodnut za každou cenu zůstat. A tak se to díky nim začne ve Valance hemžit zločinci, krádeže, loupeže a únosy jsou na denním pořádku a malé

I MY, o.p.s. Vás zve :
Benefiční představení pro celé rodiny
Škola Malého stromu - I. Dušková
Přijďte 6. října od 18 hodin do Malého sálu Divadla O. Nedbala na výborné divadelní představení Škola Malého stromu. Představení je charitativní a pomůže zajistit prostředky na podzimní čtyřdenní
pobyt rodin malých dětí s postižením.
Představení je srozumitelné pro děti od 6 let, ale ani dospělí se nudit
nebudou a najdou si v něm nejednu moudrost a vtip. Protagonistky
jsou Iveta Dušková a Petra Bílková, která je vynikající v roli indiánského chlapce. S odzbrojující upřímností předkládají dětem i dospělým hluboké pravdy a učí nás vnímat široký rozměr indiánského
spojení a pokory k přírodě a vesmíru. Délka představení je 1,5 hodiny.
Cena vstupenek 220, 190 a 160 Kč.

Benefiční divadelní představení s T. Medveckou
Poprvé vdaná
Ve středu 13. listopadu od 19 hodin v Malém sálu Divadla O. Nedbala můžete vidět vynikající T. Medveckou, která za roli Toničky obdržela prestižní cenu Thálie. Představení je opět benefiční a pomůže
zajistit prostředky na jarní čtyřdenní pobyt rodin malých dětí s postižením.
Představení Poprvé vdaná se s úspěchem hraje již 11 let! Přijďte se
podívat, jakým osobitým způsobem dokáže T. Medvecká ztvárnit osobu bývalé betonářky, uklízečky, životem zkoušené Toničky, která by
udělala cokoliv pro svou nemanželskou dceru a řeší s neuvěřitelným
humorem své lásky a prohry. Překlad: Tomáš Engel. Výprava a
režie: Jaromír Pleskot. Autor: Pavel F. Nilin.
Cena vstupenek 290, 260 a 230 Kč.
Lístky na obě akce můžete koupit v Táboře - antikvariát Bastion naproti divadlu, v Soběslavi - Městská knihovna a Středisko rané péče
I MY (1. p. v budově České pošty).Těšíme se na Vás a děkujeme za
podporu. Více na www.imy-sdruzeni.cz, tel. 775 162 898.
Námi organizované pobyty jsou často pro rodiny malých dětí s postižením jedinou možností, kdy mohou společně načerpat nové síly
pro náročnou dvacetičtyřhodinovou péči o své dítě. Pro takovéto rodiče je dvojnásobně důležité nebýt sám, neuzavřít se, navázat nová přátelství s dalšími rodinami, předávat si zkušenosti a informace. S péčí o
děti pomáhají dobrovolníci, k dispozici je psycholog i poradkyně rané
péče. Čtyřdenní pobyty pořádáme dvakrát ročně pro 6 - 9 rodin.
Klára Csirková, koordinátor
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Rok se s rokem sešel aneb ohlédnutí
za prvním rokem existence
Hudebně literárního seskupení HAMAVE
Milí čtenáři, v srpnovém vydání měsíčníku
„Hláska“ jste měli možnost seznámit se trochu
blíže s Hudebně literárním seskupením
HAMAVE, jehož vznik spadá do loňského léta.
Dnes mi dovolte, abych zrekapitulovala naše
roční působení a snažení.
Začaly jsme skromně, ale odvážně Adventními koncerty (v Soběslavi, Janově, Choustníku
a v Dírné). Tehdy o nás nikdo nic nevěděl, ale
přišli nás podpořit naši nejbližší a známí, kteří
přivedli zase své blízké. Jelikož se naše, tak trochu jiné pojetí koncertu proložené mluveným
slovem, líbilo a mnoho posluchačů zaujalo, začali se naši posluchači „rozrůstat“.
Advent se v poklidu přehoupl do doby vánoční. Díky velkému nadšení a dokonalým organizačním schopnostem Věry Hanzalové se
podařilo uskutečnit koncertní provedení České
mše vánoční Jana Jakuba Ryby „Hej mistře“
v Kulturním domě města Soběslavi. Spolupracovali jsme s táborským orchestrem „Bolech“,
se sólisty Karolínou Bubleovou - Berkovou,
Danielem Klánským a Davidem Kratochvílem,
se členy sborů Novita a Anonym Voice ze Soběslavi a se sborem Harmonie z Plané nad Lužnicí. A na tomto místě bych ráda ještě jednou
poděkovala našim sponzorům, městu Soběslav
a Kulturnímu domu města Soběslavi, kteří finančně podpořili tento „předvánoční projekt“.
Na žádost soběslavského faráře Jana Hambergera jsme uvedli mši „Hej mistře“ na svátek sv.
Štěpána při mši svaté v kostele sv. Petra a Pavla.
Na jaře letošního roku jsme ve spolupráci
s jedním již jmenovaným sborem pokračovaly,
a to konkrétně se sborem „Novita“, který působí
pod vedením sbormistryně Evy Králové. S nimi
jsme absolvovaly jejich jarní „turné“ (koncert
v Senior domě v Soběslavi, v kostele v Choustníku, v Želči a v Českobratrském evangelickém

kostele v Soběslavi). Velkým zážitkem pak byl
koncert v Gotickém sále Husitského muzea
v Táboře, který se konal na podporu táborského
hospice.
Na přelomu jara a léta, na svátek sv. Petra a
Pavla, jsme se vrátily zpět k soběslavským posluchačům, a to koncertem „Si suoni la tromba“,
který se konal v kostele sv. Petra a Pavla v Soběslavi, též za laskavé finanční podpory města
Soběslavi. Našim příznivcům jsme nabídli barokní sopránové árie se sólovou trubkou (Richard Mlázovský), varhanami (Martina
Pechová) a opět s průvodním slovem (Věra
Hanzalová). Spojení zpěvu, trumpety a varhan
bylo vynikajícím nápadem a i posluchači toto
propojení náležitě ocenili.
Po krátké odmlce v červenci jsme v srpnu
nastoupily svoji koncertní „šňůru“ s názvem
„Ave Maria“. Program byl založen na hudebním zpracování motlitby „Zdrávas Maria“ skladatelů různých slohových období a na velice
působivém průvodním slovu a recitaci vlastních
básní, které přednesla Věra Hanzalová. Její recitace byla ještě umocněna jemnou varhanní
improvizací Martiny Pechové, a tak není divu,
že se koncerty setkaly s obrovským úspěchem u
posluchačů. S tímto programem jsme navštívily
ještě Janov, Dírnou, Veselí nad Lužnicí, Budislav, Pelhřimov i Soběslav. U posledních dvou
jmenovaných jsme byly dokonce oceněny potleskem ve stoje (a to i přes nepřízeň soběslavských varhan, které začaly v průběhu koncertu
vlivem letních teplotních výkyvů tak trochu
stávkovat). V rámci naší srpnové „poutě“ jsme
byly také přizvány ke svěcení kapličky v Myslkovicích a požádány o malý hudební vstup. Odpolední zastavení u kapličky na okraji
Myslkovic bylo pro nás tři obrovským zážitkem
a všem, nejen našim posluchačům, vřele dopo-

Německá Westfalia přemisťuje výrobu do Soběslavi
Přední světový výrobce značkového tažného zařízení zadává v Soběslavi výrobu části jednoho
z typů. „O spolupráci jsme se zástupci německé Westfalia začali jednat v závěru loňského roku.
Naše nabídka zaujala zákazníka natolik, že projevil okamžitý zájem o zahájení spolupráce a přemístění výroby do soběslavského závodu. Spuštění výroby předcházel náročný zákaznický audit, na jehož výsledek mohou být naši zaměstnanci právem hrdí - s hodnocením 98 % byla MOTOR JIKOV
Strojírenská a.s. zařazena mezi dodavatele koncernu Westfalia,“ hodnotí projekt Milan Vančata, ředitel divize Průmyslové výrobky společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. v Soběslavi. Dodal,
že v rámci navazujících jednání v ČR a v závodech ve městě Rheda-Wiedenbrück v Německu, kde
se nachází výrobní závod nového odběratele, byly doladěny poslední technické, obchodní a logistické detaily přesunu výroby. „Pro MOTOR JIKOV je zahájení spolupráce s význačným hráčem na
poli dodavatelů do automobilového průmyslu dalším důkazem o naší technické vyspělosti a konkurenceschopnosti na náročném západoevropském trhu,“ dodává Milan Vančata.
WESTFALIA - Automotive GmbH vyvíjí a vyrábí přibližně 1700 druhů tažných zařízení pro
většinu značek vozidel. Výrobní kapacita je více než jeden milion tažných zařízení ročně.
WESTFALIA - Automotive spolupracuje se všemi předními světovými výrobci automobilů. Historie společnosti sahá až do roku 1844.
Redakce Motor Jikov Group a.s.

ručuji udělat si malý výlet a navštívit toto kouzelné místo, na jehož renovaci se výtvarně podílel pan Gustav Fifka starší.
„Sečteno a podtrženo“ máme za svojí roční
existence za sebou 18 koncertů a jedno svěcení
kapličky. Všude, kde jsme byly, přijali nás lidé
velice vstřícně a nadšeně, za což jim patří náš
veliký dík. Z reakcí posluchačů a z následných
rozhovorů po koncertech vidíme, že to, co děláme, přináší lidem radost, že naše snažení má
smysl. A již teď můžeme našim příznivcům prozradit, že připravujeme nové „projekty“ – koncerty, (například „Mozartovské árie a duety“,
„Vzpomínka na A. Dvořáka“ a další… se zajímavými hosty), o kterých Vás budeme včas informovat.
Za HAMAVE Hana Žvachtová
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Okénko Soběslavské
chasy mladé
Soustředění v RS Štědronín
V půlce srpna, jak velí pravidlo posledních
let, jsme se vydali na soustředění. Cílovou destinací se stalo rekreační středisko Štědronín, kde
byly podmínky pro pilování tanců a písní naprosto ideální. Tanečníci se díky tomu mohli věnovat zlepšování a nacvičování nových kroků a
skladeb bez jakéhokoliv omezení. Výsledkem
toho všeho je tak nové pásmo, jež se od ostatních liší ve své koncepci a které soubor předvede na folklorní Třeboni už 14. září. Po náročném
zkoušení jsme nejlépe zrelaxovali v místním bazénu a ti, kterým tvrdý trénink nestačil, si zahráli nohejbal nebo stolní tenis. K všeobecné
pohodě také dozajista pomohla výborná kuchyně, jež byla asi nejlepší, jakou jsme během našich soustředění zažili. Suma sumárum se tedy
čtyřdenní trénování nadmíru vydařilo a už se
těšíme, jak si ho příští rok na stejném místě
zopakujeme.

Vystoupení ve Valu
Sobota 24. srpna byla významným dnem pro
obec Val poblíž Veselí nad Lužnicí. Slavilo se
zde totiž 600 let od založení obce. Na tuto slávu
byla přizvána i Soběslavská chasa mladá. Po
příjezdu na místo už v půl deváté jsme se obávali, abychom za třicet minut měli aspoň nějaké
publikum, protože náves zela prázdnotou. Míst-

ní občané ale asi rádi chodí na čas, a tak se jako
mávnutím proutku nahrnuli na náves během deseti minut před oficiálním začátkem. Tou dobou
už jsme se chystali na ne zrovna typickém místě
pro tancování. Byla to asfaltová silnice, protože
se, na rozdíl od mokrého a hrbolatého trávníku, jevila jako daleko lepší povrch pro předvádění tanečních kroků. I s tímto drobným
hendikepem jsme si dokázali poradit a pásmo,
kde byla i spousta písní jenom zpívaných, tomu

dosti napomohlo. Představení, jež bylo rozděleno do dvou bloků, se nám vydařilo a my si mohli
vychutnat ryze domácí formu občerstvení v podobě chlebíčků, jednohubek, koláčků a dalších
sladkostí. Po slavnostním položení věnců u místního památníku jsme se zúčastnili i průvodu do
Hamru. Zde naše účinkování na slavnosti skončilo a my se mohli vrátit do svých domovů s pocitem pohodově stráveného dopoledne.
V. Hrůša, S. Tomša, www.chasamlada.info

Dokud se zpívá…
Zdá se to až neuvěřitelné, ale 3. 11. uplyne již 1 rok, co nás po těžké nemoci, se
kterou statečně čtyři roky bojoval, nakonec opustil náš kamarád, oblíbený pedagog a hlavně skvělý člověk pan PaedDr. Vladimír Trešl.
Vzpomínkový večer se bude konat v salonku restaurace Nikola v pátek
1. 11. 2013 od 19.30 hodin. Při kytaře s Honzou Žbánkem a Oldou Pourem si
připomeneme „Zpěvy páteční“, při kterých nám bylo vždy moc fajn.
Děkuji všem, kteří přijdou na Vláďu zavzpomínat.

Knihkupectví
U sv. Víta
·
·
·
·
·

Nejprodávanější tituly
v září:
J. Moyesová:
Než jsem tě poznala
E. James: Padesát
odstínů svobody
D. Brown: Inferno
J. Irwing: V jedné osobě
Přemyslovci - budování
českého státu

Konzultant zdravé výživy a alternativní medicíny
Miroslav Němec bude v Soběslavi, v ulici Nerudova - Pekárikovi /naproti pekárně/,
v sobotu 5. října od 9 hodin.

Výkup kožek - pondělí 7. 10. 2013 u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 h

-jk-

Naše milé pečovatelky
- paní Červenková, paní Kutilová.
Odešly jste do důchodu,
opustily „Pečovák“
a my vás obě měli rádi,
je to pravda, je to tak.
Vzorně jste se o nás všechny
s úsměvem vždy staraly,
vše co bylo zapotřebí
to jsme od vás dostali.
Děkujeme za to všechno,
děkujeme nastokrát,
dobře nám tu bylo s vámi,
budem na vás vzpomínat.
Přejeme vám do dalších let:
„Užijte si důchodu
v srdci mějte jenom radost
a v rodině pohodu“.
Vaši vděční obyvatelé „Pečováku“
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I zdravotně postižený může
pracovat, potřebuje jen šanci
V České republice dnes žije přibližně jeden
milion osob se zdravotním postižením, tedy deset procent populace. Zaměstnání přitom většina z nich shání marně. Firmy, organizace, státní
správa a samospráva, tedy všichni potenciální
zaměstnavatelé jsou i v roce 2013 sevřeni předsudky vůči lidem se zdravotním postižením. Nedokáží si je představit jako schopné kolegy.
Bohužel ani zákonná povinnost zaměstnávat
čtyři procenta osob se zdravotním postižením u
subjektů, které mají více jak 25 zaměstnanců,
ani od roku 2012 velmi omezené a zpřísněné náhradní plnění v tomto směru nepomáhá. Firmy a
organizace raději odvedou do státní pokladny
statisíce na odvodech, které se nikdy k lidem
s postižením, kteří již pracovat nemohou, nijak
nedostanou, než aby daly například kratším
úvazkem šanci pracovat ženě po rakovině prsu,
člověku s roztroušenou sklerózou, Crohnovou
nemocí… O této problematice jsem si povídala
s Hanou Potměšilovou, ředitelkou Nadačního
fondu pro podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením (NFOZP).
S jakými předsudky v této oblasti jste se setkala
nejčastěji? A jak s nimi lze bojovat?
Společnost si většinou pod pojmem „postižená osoba“ představí vozíčkáře. Viditelná postižení však tvoří velmi malé procento mezi celou
skupinou zdravotně postižených osob (OZP).
Málokdo ví, že OZP jsou také lidé s těžší formou alergie, lupénkou, epileptici či ženy po rakovině prsu. Tito lidé však mají odbornou
kvalifikaci stejně jako zdraví lidé. A jak s tím
bojovat? Potřebujeme především vzdělané personalisty, podnikatele a manažery, kteří budou
dobře znát základy legislativy. A hlavně poznají
při různých formálních i neformálních setkáních, školeních, v rámci vzdělávacích projektů
životní příběhy lidí se zdravotním postižením,
kteří pracují na manažerských pozicích. Lépe
tak pochopí, kdo to vlastně člověk se
zdravotním postižením je.
Z čeho mají zaměstnavatelé strach?
Firmy se při zmínce o možnosti přijmout do
svých řad osobu se zdravotním postižením ohrazují tím, že takový člověk by je stál finance navíc už tím, že by musely upravit pracoviště a
vytvořit mu speciální podmínky. A zde opět hrají roli předsudky. Zdaleka ne všichni zdravotně
postižení jsou na vozíčku nebo výrazně pohybově omezení. Zdaleka ne všichni potřebují speciální podmínky na pracovišti. Potřebují jen
dostat šanci stejně jako zdraví lidé.
Proč by měly firmy zaměstnat osobu se zdravotním postižením?
Nejenom proto, že každý zaměstnavatel s
více jak 25 zaměstnanci, tedy i úřad, škola ale i
nezisková organizace, které nezaměstnávají
OZP, musí buď platit již zmíněné „pokuty“,
nebo mohou využít tzv. náhradního plnění. Uvedu příklad. Pokud má např. základní škola ve

vašem okolí více jak 25 zaměstnanců a nezaměstnává člověka s postižením, musí odvést za
jednoho chybějícího zdravotně postiženého kolegu odvod do státního rozpočtu v částce téměř
65 000 Kč nebo nakoupit výrobky či služby
z chráněného trhu práce za více jak 200 000 Kč.
Co ale taková škola od „chráněných dílen“ nakoupit skutečně může? Přefakturovat přes ně
učebnice nebo školní pomůcky? To je od roku
2012 ale už za hranou zákona a vystavila by se
tak riziku, že přijde kontrola z inspektorátu práce, která jí doměří odvod do státního rozpočtu.
A ještě pokutu. Nebylo by lepší, kdyby škola
měla na pozici paní učitelky třeba ženu po ablaci
prsu nebo v pozici školníka člověka po infarktu?
Nejenom, že by tak získala pracovitého a
kvalifikovaného člověka, ale vyplatilo by se jí to
i z ekonomického hlediska.
Na co se nadační fond především zaměřuje a
co se vám již podařilo?
Nadační fond již sedmým rokem podporuje
projekty u organizací a firem, které dávají práci
lidem s postižením. Usiluje o změnu zákonů,
věnuje se cílenému vzdělávání personalistů, zákonodárců, neziskových organizací a lidí s postižením jako takových. Náš tým má za sebou
řadu úspěšných vzdělávacích a edukačních
kampaní. Mezi ně patřila třeba ta s názvem „No
a co?!“, která jako první upozorňovala širokou
veřejnost na kvalitní práci osob se zdravotním
postižením a s tím související ochrannou známku
„Práce postižených“, která je součástí projektu
Česká kvalita. Na www.pracepostizenych.cz naleznou zájemci řadu výrobků označených touto
ochrannou známkou, které vyrobily osoby se
zdravotním postižením. Zakoupením výrobku,
např. jako dárku pro sebe či blízké, podpoříte
prověřené zaměstnavatele zdravotně postižených a zároveň zde najdete výrobky a služby,
které můžete pořídit v rámci náhradního plnění
od prověřených zaměstnavatelů. Jedním z našich velmi důležitých projektů je sekce Práce
OZP a poradny na portálu Prace.cz, které odborně zaštiťujeme. Díky tomu jsme ve spojení s více
než 40 tisíci personalisty z celé republiky a stovkami osob se zdravotním postižením. Naší téměř každodenní činností je také školení
personalistů a potenciálních zaměstnavatelů
zdravotně postižených a osob se zdravotním postižením. Za zmínku jistě stojí také zcela aktuální projekt „Start bez překážek“. Díky
významným firmám a školám, které jsou do něj
zapojeny, se projekt snaží řešit problémy vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří kvůli
svému zdravotnímu stavu těžko získávají praxi,
a tedy i práci. Zapojené společnosti nabídnou
absolventům placené půlroční stáže, aby mohli
potřebnou praxi získat.
Více o činnosti a projektech nadačního fondu, ale také současné legislativě se dozvíte na
www.nfozp.cz.
S Hanou Potměšilovou připravila
J. Kocourková
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Dny otevřených dveří
vily Hany a Edvarda
Benešových
v Sezimově Ústí
Úřad vlády přichystal rozšíření Dnu otevřených dveří vily Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. Návštěvníky čeká
prohlídka exteriéru budovy, mohou se těšit
na oblíbené prezidentovo zákoutí, které se
nachází v přízemní hale, dále na jídelnu, pracovnu a ložnici. Interiér je zařízen starožitnostmi a dobovým nábytkem, kterým svůj
dům vybavili manželé Benešovi. Součástí
komentované prohlídky je též procházka přilehlým parkem, jenž je jednou z mála zachovaných zahrad z 30. let 20. století na našem
území. Celá prohlídka je zakončena u hrobky
manželů Benešových.

Dny otevřených dveří v říjnu 2013
12. – 13. října
26. – 28. října
Prohlídky probíhají od 10.00 hodin do
16.00 hodin v organizovaných skupinách za
doprovodu průvodce. Délka prohlídky je cca
45 minut.
Pro velký zájem doporučujeme návštěvníkům si čas prohlídky rezervovat v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin.

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Musil
telefon 224 002 189
nebo 224 002 111 (ústředna).
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Policejní zápisník

Z činnosti hasičů

 Dne 10.8. neznámý pachatel odcizil po pře-

Události PS Soběslav 15.8.2013 – 17.9.2013

střižení lankového zámku ze zahrady chaty
v Soběslavi, lokalita Na Petříně celkem 4
kola v celkové hodnotě 60.000,- Kč, na poškození zámku způsobil škodu 200,- Kč.
Dále NP odcizil dvě látkové brašničky s cyklo nářadím a náhradními dušemi v celkové
hodnotě 1.600,- Kč, vše ku škodě J.B.
 Dne 10.8. NP odcizil v domě v ul. E. Beneše
z peněženky celkem 13.000,- Kč. V domě se
v době krádeže nacházel pouze švagr poškozeného J.Š., který má od domu klíče. Poškození dveří a oken nezjištěno.
 Dne 18.8. NP odcizil 200 l nafty z kolového
bagru, který byl odstavený u dálnice D3 lokalita Nadýmač. Spol. Berger Bohemia byla
způsobena škoda ve výši 7.200,- Kč.
 Dne 22.8. se na nám. Republiky v objektu
Bowling steak baru nacházel muž a žena
rómské národnosti. Žena zabavila obsluhu
baru a v tom okamžiku muž sedící na barové
židli odcizil z volně odložené peněženky
místní obsluhy finanční hotovost ve výši
6.000,- Kč ku škodě poškozené I.D. Poté tyto
osoby z baru odešly neznámo kam.
OOP Soběslav











18.8. Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu u obce Sedlečko.
21.8. Požár v areálu skládky v obci Želeč.
21.8. Požár elektrického rozvaděče v areálu firmy v ulici Na Pískách, v Soběslavi.
23.8. Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu u obce Dírná.
27.8. Otevření bytu v Soběslavi, Rašínově ulici.
31.8. Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu a cyklisty u obce Hlavatce.
3.9. Odstranění stromu padlého na vozovku u obce Psárov.
10.9. Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů ve Veselí n/L.
15.9. Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu u obce Řípec.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice

Traktoriáda
v Dráchově

Se Sokolem poznáváme Šumavu
Ve čtvrtek 5. září jsme se s naší TJ Sokol Soběslav vydaly na Šumavu. Bohužel jsme samé
ženy.
Za krásného slunečného rána jsme měly první zastávku v Borové Ladě. Zde je nově otevřená obrovská voliéra, která byla postavena za
pomoci Evropské unie. Je zde několik puštíků a
sov pálených. Většina z nich byla nalezena zraněná a bez lidské pomoci by nepřežila.
V Borové Ladě jsme šly po vybudovaném
dřevěném chodníčku slatí k největšímu jezeru v
Chalupářské slati /viz obrázek/. V informačním
středisku nám promítli film v 3D rozlišení o šumavské přírodě ve všech ročních obdobích.
Naše cesta pokračovala přes Kvildu na Bučinu.
Zde je přechod do Německa a také nový hotel.
Za jasného dne jsou vidět z Bučiny Alpy.
Po obědě jsme pokračovaly přes Modravu,
Antýgl, Srní, Čenkovu pilu do Kašperských Hor.

Náš cíl byl hrad Kašperk, který se mocně vypíná na kopci za městem. Vede k němu turistická stezka 3,5 km z parkoviště pod kopcem. Tak
jsme se vydaly na cestu s hůlkami Nordic walking za odborného vedení výborným průvodcem, známou to turistkou Marií Kinkorovou.
Po výstupu na hrad nás čekala ještě zajímavá
prohlídka hradu s výstupem do věží a nádhernou vyhlídkou do krajiny. Průvodce, který nás
provázel, byl nadšen naším entuziasmem.
Jsme už všechny důchodkyně a některé mají
mezi 81 – 90 let. Průvodce prohlásil, že mladí
lidé jsou líní celou prohlídku absolvovat, a tak
naše sestry chválil. Co dodat než sokolské „Ve
zdravém těle zdravý duch“. Je pravda, že ne
všechny jsme prohlídku absolvovaly, několik
nás zůstalo na nádvoří, ale už cesta na hrad a
zpět byl slušný výkon a odměnou nám byl krás-

Dne 17. srpna proběhl v naší obci druhý ročník sjezdu starých traktorů domácí i tovární výroby a starých motocyklů. Den začal prohlídkou
všech strojů a pokračoval soutěžemi v pomalé
jízdě, jízdě zručnosti a hodu pneumatikou. Nakonec přišla na řadu jízda pralesem, na kterou se
velký počet diváků těšil asi nejvíc. A také bylo
na co, silnější stroje projely bez problémů a udělaly ještě šou pro lidi a těm slabším pomohly
ven, když v bažině uvízly. Na závěr všechny
stroje projely vesnicí. Po celý den bylo také postaráno o zábavu dětí a občerstvení všech návštěvníků. Den byl zakončen večerní taneční
zábavou skupiny Steel Rack. O dokonalý chod
celého dne se postarali členové místního sboru
dobrovolných hasičů a za to jim patří naše poděkování.
Zastupitelé obce Dráchov
ný výhled z hradu do okolí. Spokojené jsme se
vracely domů a máme nač vzpomínat.
Na závěr bych chtěla srdečně pozvat všechny spoluobčany na oslavu vzniku naší republiky, kterou každý rok pořádá naše TJ Sokol
27. 10. v 16 hodin v parku u nádraží před
pomníkem věnovaným našim vojákům padlým v 1. světové válce.
Za TJ Sokol Soběslav
starostka Radka Duffinová
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Florbalistky postoupily do druhého kola Poháru České pojišťovny
O víkendu 14. a 15. září se soběslavské florbalistky vydaly do Králova Dvora, kde sehrály
čtyři utkání v rámci Poháru České pojišťovny.
Po náročných dvou hracích dnech se jim povedlo postoupit z druhého místa do dalšího kola.
Loni se naše hráčky probojovaly dokonce až do
osmifinále, kde nakonec podlehly extraligovému celku z Chodova. Snad se jim povede i letos
tento úspěch zopakovat.

· T. B. C. Králův Dvůr: SK Domeček DDM
Banes Soběslav (1:11)
Do zápasu s domácím celkem nastoupilo
naše družstvo velmi klidně, vyrovnaně a cílevědomě. Hráčky předváděly skvělou hru a soupeře
k míčku téměř nepustily. První gól vstřelila
v čase 5:54 kapitánka Monika Matoušková, které nahrála Markéta Kabešová. Ačkoliv byl míček převážně v našem držení, povedlo se i
protihráčkám skórovat po rozehrávce před naší
brankou. Poté ovšem už následovala pouze
soběslavská „kanonáda“ s jedenácti výslednými
góly v soupeřově bráně.
Branky SK Domeček DDM Banes Soběslav:
Matoušková 4x, Bínová 3x, Kabešová M., Vacková, Škodová, Přibylová
· SK Domeček DDM Banes Soběslav: FBC
UNITED Č. Budějovice A (2:2)
Obávaný zápas s loni extraligovým týmem
UNITED pro nás začal velmi dobře. Hned po

třinácti sekundách hry skórovala Markéta Kabešová s asistencí Adély Kubátové. Vedení si
Domeček udržel až do konce třetiny. I na začátku druhé třetiny se zadařilo a Markéta Kabešová
v čase 0:45 opět skórovala, tentokrát asistovala
Monika Matoušková. UNITED se ale v průběhu
druhé a třetí třetiny podařilo vyrovnat, takže zápas skončil remízou. Utkání bylo velmi vypjaté
a stálo všechny mnoho sil.
Branky SK Domeček DDM Banes Soběslav:
Kabešová M., Matoušková

· SK Domeček DDM Banes Soběslav: Athletics Praha (8:1)
První a druhá třetina tohoto utkání byla na
góly poněkud chudá, padly pouze dva, oba však
skončily v bráně Athletics. Střelcem byla Monika Matoušková, poprvé nahrávala Tereza Nováková, podruhé Irena Řezníčková. V poslední
třetině se konečně s góly „protrhl pytel“. Nejprve branku obdržel Domeček, ale poté už se vlnila síťka pouze v bráně Athletics – a to hned
šestkrát! Svou střeleckou premiéru si odbyla i
nová posila týmu Veronika Klímová. Celý
zápas byl jasně pod taktovkou Domečku, o
čemž svědčí výsledné skóre 8:1.
Branky SK Domeček DDM Banes Soběslav:
(Kabešová M. 3x, Bínová 2x, Matoušková 2x,
Klímová)

· Slavia VŠ Plzeň: SK Domeček DDM Banes
Soběslav (8:5)
Poslední zápas celého turnaje byl i tím nejtěžším. Slavia skórovala hned v úvodu první třetiny, ale Domeček na to dokázal rychle
odpovědět. V čase 7:35 se po nahrávce Terezy
Novákové trefila Lucie Vacková. Bohužel se
ale soupeři dařilo před naší bránou uvolňovat
své hráčky, které tak získávaly dostatek prostoru pro střelbu. Proto následovala celá série gólů,
které skončily v naší bráně. Nakonec se ale ani
střelkyně Domečku nenechaly zahanbit a skórovaly hned pětkrát. To ovšem nestačilo a zápas
tak pro nás skončil nevesele.
Branky SK Domeček DDM Banes Soběslav:
Vacková, Bínová, Řezníčková, Kabešová, Matoušková

ooo

Celkový výkon soběslavských florbalistek
byl ovšem výborný. Všechny hráčky předváděly vyrovnanou hru plnou dobrých myšlenek,
přesných nahrávek a dobře mířených střel. Sledujte proto jejich další putování „Pohárem“ i jejich výkony ve 2. lize žen. První ligová utkání
začínají již 21. září, kdy se Domeček utká s nováčkem z Dačic a se zálohou budějovických
UNITED.
Jana Pavlíková

SOBĚSLAVSKÝ MARATON
Stejně jako každý rok ŠVEC CYKLO TEAM Soběslav a město Soběslav zvou širokou veřejnost na SOBĚSLAVSKÝ MARATON, který
se bude konat v sobotu 12. 10. 2013 v kempu na plovárně, se startem na
náměstí v Soběslavi v 10:30 hodin a v 11:00 hodin. Prezentace závodníků bude probíhat v sobotu od 8 do 10 hod. v kempu. Přihlášky mohou být
zaslány předem mailem na www.cykloteam.cz. Jako tradičně se závodníci mohou zúčastnit okruhu dlouhého 65 km nebo 40 km. Trať vede po
okolí Soběslavi, je tvořena z části asfaltem, větší část jsou polní a lesní
cesty. Na okruhu je několik zajímavých výjezdů a samozřejmě i sjezdů a
také brody přes potok. Závodů se mohou zúčastnit i děti v kategorii do 6 a
10 let. Všichni jsou srdečně vítáni.
Švec cyklo team Soběslav

Český pohár v silniční cyklistice á
Poslední prázdninový víkend se konal další seriál dvou závodů Českého poháru v Třebušíně na Litoměřicku. Tam se opět blýskli Denisa Mináriková - Švecová a Karel Arlt ze Švec cyklo teamu Soběslav. V sobotu se
jel silniční závod na 15 km okruhu s dvěma velkými kopci, který absolvovali třikrát kadetky i starší žáci. Po 45 km si Denisa dojela pro 4. místo v
kadetkách a Karel pro 13. místo ve starších žácích. V neděli se na témže
okruhu jela časovka jednotlivců, kde si Denisa dojela pro 5. místo a Karel
opět pro 13. místo.

Skvělý úspěch na Mistrovství republiky
V neděli 15. 9. se jel silniční závod proti chronometru do 6,5 km kopce
v Dobříši jako Mistrovství republiky.
Skvělým úspěchem se blýskla Denisa Mináriková - Švecová ze Švec
cyklo teamu Soběslav, která si svým časem dojela pro bronzovou příčku v
kadetkách. Další člen oddílu Švec cyklo teamu Soběslav Karel Arlt si ve
starších žácích dojel pro 20. příčku.
Denisa tímto časem porazila i o kategorii starší juniorky.
Za Švec cyklo team Švec Martin

Zora moto team
si Vás dovoluje pozvat
na premiéru
dokumentárního filmu
z expedice na motorkách
2013 - Albánie tour.
Promítání proběhne
v soběslavském kině v úterý 8. 10. 2013
od 18 hodin. Po zhlédnutí filmu bude
následovat rozprava s účastníky tour
a prohlídka vystavených expedičních
motocyklů a vybavení.
Vstupné je zdarma
Za Zora moto team – Míra Doktor Drs
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Rozpis utkání na zimním stadionu v Soběslavi – říjen 2013
Kategorie

den

datum

začátek

soupeř

6. třída
8. třída
muži
junioři
5. třída
7. třída
4. třída
4. třída
muži
6. třída
6. třída
8. třída
junioři

sobota
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
sobota
sobota
neděle
středa
sobota
sobota
sobota

5.10.
5.10.
6.10.
12.10.
13.10.
13.10.
19.10.
19.10.
20.10.
23.10.
26.10.
26.10.
26.10.

10.00 h
12.00 h
17.00 h
15.15 h
10.00 h
12.00 h
10.15 h
12.15 h
17.00 h
15.00 h
10.00 h
12.00 h
14.30 h

HC Zbraslav
HC Zbraslav
Jiskra Humpolec
HC Milevsko
HC Milevsko
HC Milevsko
Slavoj Č. Krumlov
HC Č. Budějovice I
Slavoj Č. Krumlov
HC Třemošná
HC Strakonice
HC Strakonice
DDM Rokycany

V průběhu celé sezony budeme dělat také pravidelný nábor pro začátečníky ve čtvrtek 16.45
hod. a v sobotu 9.00 hod. podrobnosti na vývěsných plochách zimního stadionu a samozřejmě na
našem webu: www.spsobeslav.cz
Výbor OLH

Z HOKEJE
Žákovská liga odstartovala
O uplynulém víkendu (14.-15.9.) vstoupily do svých soutěží týmy 5. - 8.
tříd hrající žákovskou ligu.
5. třídy
· HC Lužnice - HC České Budějovice 3 : 13 (0:5; 1:5; 2:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Bláha (Křiklánová), Bláha (Kovaříček), Kovaříček
Komentář: V úvodních dvou třetinách postrádala naše hra řád, všichni bruslili všude a nikde. Do třetí třetiny jsme zamíchali sestavou a se silným soupeřem dokázali držet krok. Na lepší výsledek to tentokrát nestačilo.
(JH)
6. třídy
· HC Strakonice - HC Lužnice 7 : 14 (3:2; 2:7; 2:5)
Branky a asistence HC Lužnice: Hanák, Lang, Lang, Lang (Dančišin), Gargula (Dančišin), Lang (Hanák), Lang (Hanák), Hanák
(Lang), Hanák (Lang), Hanák, Hanák, Dančišin (Lang), Hanák,
Lang (Hanák)
Komentář: V sobotu dopoledne jsme odjeli do Vimperka k letošnímu prvnímu mistrovskému utkání, které jsme sehráli s celkem Strakonic složeným z hráčů Strakonic a Vimperka. Jako již tradičně jednalo se o velmi
kvalitního soupeře a vyrovnaný hokejový souboj. Vzhledem k neproměnění několika gólových příležitostí jsme dokonce po první třetině prohrávali rozdílem jedné branky. Vývoj zápasu se nám podařil obrátit v náš
prospěch ve druhé třetině, která byla divácky velice atraktivní, když na
obou stranách přinesla řadu hezkých kombinací i samostatných akcí se
spoustou branek. Získaný náskok již naši hráči do konce zápasu nepustili
a odvezli si tak zasloužené vítězství.
(PS)
7. třídy
· HC Lužnice - HC České Budějovice 7 : 11 (2:2; 4:5; 1:4)
Branky a asistence HC Lužnice: Komma (Novák T.), Novák T. (Ludvík), Bernat (Pauš), Komma (Pekař), Komma (Houdek), Komma
(Pánek), Komma
Komentář: Dvě třetiny bylo utkání vyrovnané, hosté ale měli v závěrečné třetině více sil a utkání rozhodli ve svůj prospěch. Střelecky se v utkání blýskl autor pěti branek Max Komma, v brance Lužnice podal dobrý
výkon David Plecer.
(DC)
8. třídy
· HC Strakonice - HC Lužnice 7 : 3 (2:1; 2:2; 2:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Egert, Egert (Kratochvíl), Egert
(Štěcha)
Komentář: Dvě třetiny bylo utkání vyrovnané, ve třetí třetině už jsme
nedokázali vyrovnat, chyběly nám síly. Utkání rozhodlo několik neproměněných šancí v první třetině.
(MD)

říjen 2013

Krasobruslařský
klub Soběslav
První školní den byl i prvním tréninkovým
dnem v nové krasobruslařské sezoně. Svou již
druhou sezonu zahájil místní krasobruslařský
klub ještě o prázdninách letními soustředěními,
kterých se zúčastnilo několik desítek krasobruslařů. Krasobruslaři tak měli možnost rozbruslit
se a do nové sezony vjet v plné síle a kondici.
Pokud i vás nebo vaše děti láká zkusit tento
krásný sport, náborové tréninky pro děti od 5 let
probíhají v úterý a ve čtvrtek odpoledne. Pro rodiče s dětmi klub nabízí kondiční krasobruslení
rodičů s dětmi, která budou probíhat každou neděli dopoledne.
Přesné časy tréninku a více informací najdete na www.krasobruslenisobeslav.cz.
Kristina Zůbková

říjen 2013
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Poděkování
Děkujeme tímto Vladimíru Faladovi a Josefu Šustrovi ze Správy města Soběslavi, že
umožnili členům Vodní záchranné služby
Soběslav trénovat za každého počasí hodinu
před zahájením provozu koupaliště a dále
ještě po ukončení sezony.
Věříme, že dobrá spolupráce bude pokračovat i v další sezoně.
Za VZS Jaroslav Klimt
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Atletický oddíl TJ Lokomotiva
Veselí nad Lužnicí

ZIMNÍ STADION

pořádá 31. ročník běhů

Veřejné bruslení v říjnu

BĚH KOLEM LUŽNICE

6.10. 14.00 – 16.45
13.10. 14.00 – 16.45
20.10. 14.00 – 16.45
27.10. 14.00 – 16.45
28.10. 14.00 – 16.45

neděle 6. října
sportovní areál
TJ Lokomotiva Veselí n. L.
Více na www.veseli.cz
Michal Rybák

Čtyřčlenná výprava závodníků VZS Soběslav spolu s dalšími šesti členy výběru české reprezentace se ve dnech 16. 8. – 18. 8. 2013
zúčastnila Mistrovství Evropy ve Vodním záchranném sportu. ME se konalo v Holandsku,
ve městě Haag a přilehlých plážích Noordwijk.
První dva dny se ještě poctivě trénovalo, jak
v bazénu tak na moři. Bylo krásné slunečné počasí a všichni doufali, že takové bude i v den závodů. V pátek večer po slavnostním zahájení,
které bylo v bazénu, odstartovala první disciplína SERC. Češi si vylosovali předposlední pořadí. Situace byla jednoduchá – 4 záchranáři na
vycházce náhodou uvidí, jak se na moři něco
děje a běží k nim zpanikařená žena. Ve vodě si
3 hráli s míčem, byli tam 2 potápěči, několik topících se, po suchu chodil zmatený hluchoněmý
pán s miminem v ruce (nebylo skoro vidět a
bylo v bezvědomí) a na zemi ležela zraněná
paní, která naříkala a vedle ní ležely berle. Čeští
závodníci ve složení Tlustý (SOB) – velitel, Koráb (Brno), Piňos (Brno) a Šrůta (SOB) si vedli
skvěle. Před limitem vytahali všechny z vody,
vykázali i hráče s míčem, znovu propátrali hladinu, velitel zajistil pána a poskytl resuscitaci
miminu a věnoval se i zraněné ženě. Po porovnání s ostatními jsme doufali v medaili. Bohužel, tato disciplína je trochu jako „umělecký
dojem v krasobruslení“ a my se v sobotu dozvěděli, že kluci obsadili 5. místo. Během
sobotního dne se situace změnila a nakonec
kluci skončili na skvělém 4. místě. Od 3. místa
nás dělilo 2,5 bodu a od 2. místa 4,5 bodu.
V sobotu probíhaly bazénové disciplíny. Pro
porovnání je nutné zdůraznit, že český tým byl
bezkonkurenčně nejmladším týmem tohoto
mistrovství. Všichni naši závodníci si zaplavali
osobní rekordy a tím potvrdili, že nepodcenili
přípravu. Ve štafetách si holky i kluci zaplavali
B finále, kde si dokázali výrazně zlepšit konečný čas. Na bazénu byli svědky i 2 světových rekordů. I když se naši závodníci neumístili na
předních místech, závodili fair play. Dokazuje
to, že žádný z nich nebyl při startech
diskvalifikován pro porušení pravidel!
V neděli brzy ráno autobusy přesunuly závodníky na pláž v Noordwijku. Čekalo je velmi
nepříznivé počasí. Vítr, déšť, špatná viditelnost,
ale hlavně opravdu hodně rozbouřené moře, na
kterém se málem převrátily i čluny. Bylo rozhodnuto, že závody budou odstartovány, ale
kdykoli mohou být, z bezpečnostních důvodů,
přerušeny nebo i ukončeny.
První rozběh štafety Rescue tube rescue
skončil špatně, závod dokončily pouze místní

Pláž Noordwijk zleva: Michal Šrůta,
Barbora Macková, Martin Tlustý,
Jan Novotný, foto Šrůtová Zd.

Záchranáři na Mistrovství Evropy seniorů i juniorů

Holanďanky. Po rychlém mítinku byla
nahlášena změna programu. Závody na moři
byly pozastaveny a běžely se Beach flags. Soběslavské želízko v ohni, Martin Tlustý, prokázal výbornou připravenost a bojového ducha.
Postupně vyřazoval soupeře, až na něj, nespravedlivě, zbylo B finále. Z něho si pak odnesl
12. místo.
Odpoledne se zlepšila viditelnost, byl povolen start ostatních závodů. Vše připomínalo boj
o přežití. Vyhrál každý, kdo měl sílu závody dokončit. Podmínky byly opravdu na hraně únosnosti. Naši závodníci se nevzdávali a prali se
s vodou ze všech sil a dokázali, že umí to, co
málokdo u nás - skvělou připravenost, rychlé
rozhodování a statečnost, pomoci zachránit život. Byli i hodně unavení, protože vzhledem
k časovému posunu následoval jeden start za
druhým bez možnosti odpočinku.
Čeští reprezentanti v celkovém hodnocení
obsadili 11. místo ze 16 hodnocených národů.
Na podmínky, které mají ve srovnání s ostatními národy, je to skvělé umístění. Navíc nás
všichni organizátoři i rozhodčí představovali
jako „team of future“ – tým budoucnosti.
Při zahájení i závěrečném hodnocení organizátoři v čele s prezidentem ILS pro Evropu,
jmenovitě oceňovali účast České republiky.
Závodníci ze Soběslavi Macková, Novotný,
Šrůta, Tlustý prokázali na pláži opravdovou statečnost, ale i v bazénových disciplínách nedali
svou kůži zadarmo. Svědčí o tom zlepšení všech
osobních rekordů a jejich účast ve štafetách byla
také podstatná. Kromě zkušeností, které nelze
ničím nahradit, také získali nové přátele z celé
Evropy. Zkušenosti začnou hned v září předávat
svým kamarádům z oddílu na pravidelných trénincích. Určitě se v příštím roce pokusí
vybojovat místa v reprezentaci pro ME juniorů i
seniorů 2014.

Hned na počátku září se deset českých juniorských reprezentantů zúčastnilo od 4. do 8. 9.
Mistrovství Evropy juniorů v italském Riccione. Zde se účastnilo 15 států a za Soběslav Jan
Novotný. Dobře motivovaný již z Holandska,
opět vylepšil svá maxima a v bazénu si zlepšil
osobní rekordy! Stejně jako senioři si reprezentace zajistila celkové 11. místo v hodnocení
národů.
Za možnost účastnit se se ctí těchto velkých
závodů je nutno poděkovat rodinám závodníků
a také Jihočeskému kraji a firmě VSP DATA za
poskytnutou finanční podporu.
Zdena Šrůtová, VZS Soběslav – oddíl mládeže

Vodní záchranná služba
Českého červeného kříže
Místní skupina Soběslav
· CO: Hledáme nové členy – děti a mládež
·
·

·

·

od 9 let a starší
KDE: Plavecký bazén Tábor,
DDM Tábor
KDY: Sobota 9:00 – 12:00 plavání
Každou druhou sobotu 12:30 – 14:00
zdravověda a aktivity v tělocvičně
NABÍZÍME: zdokonalení plaveckých
technik, seznámení se záchrannými technikami ve vodě i na suchu, základy potápění ploutvového plavání, posilování,
aktivity v příjemném kolektivu
CENA: 2500,-/rok (říjen-květen)
POŽADUJEME: ovládání základních
plaveckých stylů (kraul, prsa, znak)
KONTAKT: Tel.: 606 465 537 (po 15. h)
e-mail: zdena.sr@centrum.cz
http://www.vzssobmladez.cz
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Rozpis skupinových cvičení v RELAXU od 2. 9. 2013 do 30. 6. 2014
17.00
10.00
Indivindi
IVA

PO

18.00

Zdravotní
BÁRA

ÚT

15.15
Indivindi
IVA

ST

16.00
Cvičení pro
nejmladší děti

ČT

16.00
Cvičení pro
dívky starší 7 let

PÁ

15.00
Body-streč
IVA

Step mix
IVA

19.00

20.00

Dynalantes
IVA

Body-Streč
IVA

Relaxflow-TRelaX
ROM
Power joga
mix
PÁJA

Power-class
BÁRA
Step
aerobik
IVA

Relaxumba/
kalanetika
IVA

Relax balance
IVA

18.30 - 19.30 Relaxflow-TRelaX ROM

SO
Ae-mix
IVA

NE

Informace na tel. 381 522 881, 603 317 117

říjen 2013
· Relax balance - pozvolné cvičení zaměřené
na zpevnění svalstva středu s důrazem na posilování břicha, zad a hýždí. Necvičí se choreografie na hudbu!!
· TRelaX - po celou dobu cvičení využíváte
pouze váhu vlastního těla a intenzitu dolaďujete úhlem naklonění oproti zavěšení Vašeho
TRX !
· Relaxflow - plynulé cvičení za doprovodu
hudby založené na posuvných pohybech na
speciálních podložkách bez poskoků a bez
zatěžování kloubů jen s váhou vlastního těla!
· Power class - posilovací hodina s hudebním
doprovodem buď bez náčiní nebo s využitím
Flowinu, TRX systému, Aquahitu, Slackline.
· Relaxumba/kalanetika - pro zahřátí relax-zumba,
následuje půl hodiny kalanetiky.
· Power joga - joga doplněná o nové formy jogy
se zpevňovacími cviky a o prvky PorT de Bras.
· Indivindi cvičení - speciální individuální cvičení pro všechny ženy dle potřeby: pro těhotné,
po porodu, redukční, zdravotními problémy!
Přístrojová VIOFORSTIMULACE zkvalitňuje
a zrychluje poúrazovou léčbu, alergie, ekzémy,
cukrovka, stresy, pohmožděniny, opařeniny,
proleženiny…

Hospůdka Zavadilka pořádá dne 12.10.2013
soutěž o nejchutnější karbanátek.

Potřebujete financovat
bydlení nebo vám končí
doba fixace?

Přijďte si zasoutěžit a vyhrát. Registrace soutěžících od 16 hod.
Začátek soutěže od 17 hod.

Zajistíme vám nejlevnější hypotéku.
Bližší informace v naší kanceláři
ve Veselí nad Lužnicí, Štěpnice 726.
Tel.: 728 300 980,
e-mail: karel.kubicek@insia.com

Dále nabízíme WIFI ZDARMA,
sázkovou kancelář MAXI TIP a KARAOKE.
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
Koupě
· Koupím garáž u letiště, Na Ohradě nebo u
Otavanu. Tel. 606 139 158 navečer
· Koupím garáž Na Svépomoci.
Tel. 776 301 859

Prodej
· Prodám byt 3+1 v os. vl. 4. patro Na Ohradě
v Soběslavi. Tel. 723 750 395
· Prodám cirkulárku s podavačem, 50 m kabel.
Cena dohodou. Tel 723 016 666
· Prodám Ford Mondeo kombi, r. v. 2007, 2.0
TDCi, ABS, ESP, 157 000 km, 6ti st. manuální převodovka. Cena 99.000,- Kč.
Tel. 777 201 459

· Prodám přívěs za osobní automobil po STK,
Soběslav. Tel. 604 625 810
· Prodám louku pod Svákovem, Soběslav,
2
5 500 m . Tel. 604 625 810
· Prodám dřevěnou chatu, na vlastním
pozemku, 4 km od Soběslavi u Lužnice.
Tel. 736 701 900
· Prodám byt 3+1 na sídlišti Míru.
Tel. 777 644 765
· Prodám byt 3+1, OV, cihla, s balkonem, po
rekonstrukci v Soběslavi Na Ohradě.
Tel. 601 336 000

Zdeněk Vondruška
PILA v STS Soběslav
Nabízí latě, hranoly,
krovy a palivo
Tel. 720 520 851
Vykupujeme kulatinu
· Pronajmu zařízený byt 2+0 na sídl. Svákov,
4. patro s výtahem. Volný během října. Na č.
tel. 720 196 291 volejte nejdříve 3. října.
· Pronajmu podkroví u náměstí v Soběslavi.
Volné ihned.
Tel. 721 927 033
· Prodám nebo pronajmu byt v Soběslavi 2+1
předělaný na 3+1 na sídl. Míru.
Tel. 777 986 650

Ostatní

· Pronajmu 1+1 v Soběslavi u náměstí 5500
Kč/m se vším.
Tel. 603 442 474

· Pronajmu levně nebytové prostory 130 m2
v Soběslavi u náměstí. Tel. 723 946 592

· Pronajmu garáž „Na Moskvě“, zvýšená vrata. Tel. 776 301 859
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Veselí nad Lužnicí
výrobce protipožárních materiálů, dřevoplastových teras a plotů,
povrchově upravovaných desek a kuchyňských dvířek
PŘIJME:
· pracovníky pro řízení výroby
požadujeme:
- VŠ, SŠ technického směru
- komunikační a organizační schopnosti

· pracovníky pro obsluhu, opravy a seřizování CNC strojů
provoz na směny
požadujeme:
- vzdělání v oboru, práce na PC
- specializace elektro výhodou
· technologa – konstruktéra do technické přípravy výroby
požadujeme:
- VŠ, SŠ se zaměřením na strojírenství, stavebnictví, zpracování dřeva
- znalost AUTOCAD, SOLID WORKS výhodou
· pracovníka se zaměřením na problematiku protipožárních
a nehořlavých materiálů
požadujeme:
- VŠ, SŠ vzdělání
- schopnost komunikace v AJ, popř. NJ, RJ, ŠJ

Informace na tel. 381 549 171, 725 582 750
personální oddělení – pí Simona Ichová
Písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte na adresu:
GRENA, a.s., Čs. armády 540, 391 81 Veselí nad Lužnicí,
e-mail: ichova@grena.cz

Privátní finanční a pojišťovací poradenství
Spolupracujeme s většinou finančních institucí a pojišťoven, ale díky nezávislosti
hájíme vždy zájmy klienta. Poskytujeme komplexní služby - investice, hypotéky
a jejich refinancování, stavební spoření, úvěry, důchodové a penzijní spoření,
životní a úrazové pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti, cestovní pojištění.
Provádíme analýzu stávajících produktů klientů a jejich optimalizaci k potřebám
klienta. Veškeré služby zdarma včetně privátního finančního plánu.
Kancelář INSIA na adrese: Veselí nad Lužnicí, Štěpnice 726
Otevírací doba: Po 10:00 - 18:00 n Út 12:00 - 16:00 n Čt 12:00 - 16:00
Jiný termín po telefonické dohodě. Návštěva naší kanceláře se vám vždy vyplatí.
Kontakt: Ing. Karel Kubíček, tel.: 728 300 980, e-mail: karel.kubicek@insia.com

Půjčovna svatebních a společenských šatů

MO N IK A
Tř. ČSA 213/II, Veselí nad Lužnicí

Tel.: 723 512 899
Pracovní doba
Po, Út, Čt 17 – 20 h

www.pujcovna-monika.cz
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Firma JITONA a.s.
oznamuje, že každou
středu v době od 14 - 17 h
probíhá v areálu firmy
na adrese
Wilsonova 222, Soběslav
výprodej deskových nábytkových
dílců a dalšího materiálu
- kování, zrcadla, skla,
polystyren

VŠE ZA NÍZKÉ CENY.

·
·
·
·
·

Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky úrok od 2,89 %
Penzijní připojištění
Životní pojištění

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659
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PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
mobil: 773 558 127, 606 558 127
e-mail: podlahypeterik@seznam.cz
DODÁVÁ A POKLÁDÁ:
laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
vinylové podlahy, přírodní linoleum
masivní podlahy, korkové podlahy
PVC, koberce pro bytové i komerční využití
vyrovnávání betonů samonivelačními stěrkami
vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami
Dovoz vzorků podlah a zaměření ZDARMA

n
n
n
n
n
n

Dodáváme a montujeme automatické kotle
na uhlí a pelety značek:
BUDERUS, DAKON, VIADRUS, OPOP, BENEKOV
Vysoká účinnost
Osvědčená technologie

Bezporuchový chod
V provedení ocel i litina

Ing. Tomáš Slavík
Mob: +420 603 572 515
WWW.TOPITLEVNE.CZ

l TEPELNÁ ČERPADLA l SOLÁRNÍ KOLEKTORY
l AUTOMATICKÉ KOTLE NA UHLÍ A PELETY
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Čerpací stanice LPG Pleše
PB lahve až do domu
nejnižší cena v okolí !!!
propan butan 2 kg
85,- Kč
propan butan 10 kg
340,- Kč
propan butan 33 kg
1 060,- Kč
prodej součástí k PB lahvím i LPG

Kontakt: Fous Jiří s.r.o., Pleše 32
Kardašova Řečice 378 21
mobil: 777 300 240
email: fous.plese@seznam.cz

Do 15 km dovoz zdarma

říjen 2013

Již 15 let
jsme tu pro Vás

STAVEBNINY BÍNOVÁ
Na Pískách 486/II, 392 01 Soběslav
Tel. 381 521 300
internet: www.stavebniny-binova.cz
- tvárnice Ytong

cihly Pichler, Heluz

- omítkové směsi

polystyreny

- fasádní systém Baumit

vaty Knauf, Schwenk

- EKO komíny

kari sítě, roxory

- zámková dlažba Best

KB BLOCK

- sádrokartony

Rozšířená prodejna
Zednické nářadí, špachtle, štětce, válečky, montážní pěny, silikony,
penetrace, tekuté lepenky, hmoždinky, vertex, APU lišty, ochranné
pomůcky, pásky krepové, UV, AL, výstražné, fólie, kolečka, vědra,
kalvasy.
Po – Pá
7.00 – 16.00 hod.
So
7.30 – 11.00 hod.

Potřebujete střechu – Pořiďte u nás KM - BETU.
Super slevy na tyto tašky po celý rok.

říjen 2013

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

29

30

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
ÚTERÝ 15.10.2013

říjen 2013

www.musobeslav.cz
e-mail: hlaska@musobeslav.cz

Vydává Město Soběslav, ev. č. MK ČR E 13206. Adresa redakce: Městský úřad Soběslav, nám. Republiky 59/I, tel.: 381 508 116.
Redaktorka Jiřina Kocourková (jk).
Redakční rada: Jaroslava Kohoutová, Michaela Pimperová, Kamil Modl, Mgr. Romana Bláhová (jazyková korektura).
Za správnost příspěvků ručí autor. Internet: www.musobeslav.cz, e-mail: hlaska@musobeslav.cz.
Uzávěrka dalšího čísla každého 15. v měsíci. Náklad 2000 výtisků. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

