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Dočtete se v tomto čísle:

9 - 18 h

1

Omezení rychlosti v centru města

4

2

Rekonstrukce náměstí se chýlí ke konci

6

3

MŠ DUHA otevřela duhovou zahradu

13

4

Karolína Podlahová mistryní ČR

25

KDMS

Žáci ZŠ Komenského zasadili 26. října platan vedle kulturního domu u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky. Během
slavnostní ceremonie přihodil zeminu k novému stromku ředitel ZŠ Komenského Jan Holas, starosta města Jindřich Bláha, místostarosta
Vladimír Drachovský a zástupci z řad žáků jednotlivých tříd základní školy.
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LISTOPADOVÉ AKCE
AKCE V SOBĚSLAVI
2. 11. Discopříběh s UM – taneční večer skupiny United Movement
z Veselí nad Lužnicí, kulturní dům, 19:30 h
4. 11. Burza a trhy drobného zvířectva a farmářských produktů,
areál Českého svazu chovatelů, 7 – 11 h
4. 11. Jak se Barborka zatoulala – hraná pohádka pro děti, kulturní
dům, 10:30 h
6. 11. Bůh masakru – zábavná komedie, kulturní dům, 19 h
9. 11. Poznejte tajemná místa Rožmberského hradu – poznávací hra
pro děti od 6 let, knihovna, sklepení hradu, 17 h
16. 11. Soběslavská růže – výstava prací žáků SŠŘ a ZŠ Soběslav, 8 – 15 h
20. 11. Prevence dětských úrazů – přednáška MUDr. Pavla Horažďovského, kulturní dům, malý sál, 17 h
23. – 24. 11. KREATIV – Zima a Vánoce, kulturní dům, 9 – 18 h
25. 11. Deskohraní, kinokavárna, 14 – 17 h
29. 11. Podzimní burza hraček a knih, kulturní dům, 9 – 12 h
VÝSTAVY:
do 6. 11. – Výstava soběslavských spolků u příležitosti 100. výročí
vzniku Československé republiky, knihovna
13. 11. – 14. 12. – Pavel Molík, Jako pes – výstava fotografií objektů a
všedních míst, knihovna
27. 11. - 19. 12. Kde nocovat budem? Aneb vánoční výstava kostelních
botlémů z Táborska a okolí, Rožmberský dům, vernisáž 27. 11. od 17 h
POZVÁNKY DO OKOLÍ:
2. 11. VÄRTTINÄ – finská legenda World music, kulturní dům, Veselí
nad Lužnicí, 20 h
28. 11. Den otevřených dveří střední odborné školy ekologické a
potravinářské, 14 – 17 h, Veselí nad Lužnicí

Město Soběslav srdečně zve na
ustavující zasedání
zastupitelstva
31. 10. 2018
od 17 h
velký sál KDMS
Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva
města.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volba volební a návrhové komise
Volba starosty města
Volba místostarosty města
Volba členů rady města
Zřízení finančního výboru
Zřízení kontrolního výboru
Zpráva návrhové a volební komise

ÚPRAVA PARKOVÁNÍ
NA NÁM. REPUBLIKY
Projekt systému regulovaného parkování v centru
města Soběslavi je připraven a čeká na schválení
Dopravním inspektorátem Policie ČR. Následně
po schválení projektu budou zveřejněna pravidla
včetně postupu při vydávání parkovacích karet.
Vydávání parkovacích karet souvisí také se značením parkovacích míst, které je možné až po
ukončení rekonstrukce náměstí. Zatím není stanoven žádný závazný termín. Další informace
ohledně úpravy parkování na nám. Republiky
budou včas zveřejněny.

ADVENTNÍ KALENDÁŘ
Opět vydáme tištěný kalendář adventních akcí
v Soběslavi a okolí. Bude obsahovat přehled
vánočních koncertů a setkání, které se budou konat v našem městě a jeho okolí. Kalendář si můžete vyzvednout koncem listopadu v infocentru
na městském úřadě č. 59 nebo v kulturním domě,
kině a knihovně. Věříme, že vám pomůže se zorientovat v široké nabídce a užijete si krásný předvánoční čas.
Michaela Pimperová, infocentrum

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

Středa 7. 11. a 21. 11.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
Usnesení č. 18/278/2018

USNESENÍ

18. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 16. října 2018
Usnesení č. 18/273/2018

Rada
města
projednala
výsledek
hospodaření Správy lesů města Soběslavi,
s. r. o., za 1. pololetí 2018 předložený
jednatelem SLMS, s. r. o., Ing. Petrem
Matoušem.

Usnesení č. 18/274/2018

Rada města bere na vědomí informaci
tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla
o průběhu, výsledcích a organizačním
zajištění voleb do zastupitelstva města,
které se uskutečnily 5. a 6. 10. 2018.

Usnesení č. 18/275/2018

Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo mezi městem Soběslav
a p. Petrem Janouchem, Dobrovíz, na
dodávku přechodu současného městského
kamerového systému na systém Indigo
Vision za cenu 198.770 Kč + DPH a dále
s uzavřením smlouvy mezi uvedenými
smluvními stranami o provádění servisu,
údržby a oprav MKDS.

Usnesení č. 18/276/2018

Rada města na základě žádosti ředitele
Základní školy Soběslav, Komenského
20, Mgr. Jana Holase souhlasí s přijetím
účelově určeného peněžitého daru od
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.
p. s., Praha, prostřednictvím charitativního
projektu „Obědy pro děti“ na úhradu obědů
v rámci školního stravování pro 1 žáka této
základní školy v období od 1. 10. 2018
do 30. 6. 2019.

Usnesení č. 18/277/2018

a) Rada města souhlasí s podáním žádosti
o dotaci do výzvy č. 53 Udržitelná
doprava – Integrované projekty CLLD
Integrovaného regionálního operačního
programu, konkrétně do 5. výzvy MAS
Lužnice – Podpora bezpečné a ekologické
dopravy na projekt „Soběslav – chodníky
Tyršova a K Sedlečku“.
b) Rada města souhlasí na základě
uskutečněného poptávkového řízení
s uzavřením smlouvy o dílo mezi
městem Soběslav a firmou Ing. Martin
Rybář, Soběslav, na vypracování žádosti
a projektový management v době realizace
i udržitelnosti projektu „Soběslav
– chodníky Tyršova a K Sedlečku“ za
cenu 96.800 Kč včetně DPH.

Rada města souhlasí s uzavřením
dodatku č. 10 k mandátní smlouvě ze dne
21. 12. 2004, ve znění pozdějších dodatků,
mezi městem Soběslav a Správou města
Soběslavi, s. r. o., kterým se aktualizují
přílohy č. 1 – Seznam domů a bytů
spravovaných Správou města Soběslavi
(prodej bytů v domech čp. 373 a 374 v ulici
Na Ohradě) a přílohy č. 2 – Nebytové
prostory spravované Správou města
Soběslavi (změna výměry u čp. 103/I,
změna nájemce v čp. 148/I, doplnění
nových nebytových prostor – sv. Marek
a skladové prostory u nádraží) s účinností
od 1. 11. 2018.

Usnesení č. 18/279/2018

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Soběslav a E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice,
v souvislosti s realizací akce „Soběslav:
smyčka k. NN realizace staveb“ na
pozemku p. č. 3923/1 v k. ú. Soběslav,
který je ve vlastnictví města.

Usnesení č. 18/280/2018

Rada města souhlasí s uzavřením čtyř
smluv o zřízení věcného břemene
– služebnosti inženýrské sítě v souvislosti
s realizací akce „Modernizace trati Veselí
nad Lužnicí – Tábor, II. část, úsek Veselí n.
L. – Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n. L.
– Soběslav“ mezi městem Soběslav a:
a) Správou železniční dopravní cesty,
státní organizace, Praha, na p. č. 4022/68
v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví
města.
b) Správou železniční dopravní cesty,
státní organizace, Praha, na p. č. 519/2,
3012 a 3438 v k. ú. Soběslav, které jsou
ve vlastnictví města.
c) Správou železniční dopravní cesty,
státní organizace, Praha, a Motorem Jikov
Strojírenská, a. s., Soběslav, na p. č. 3833
v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví
města.
d) Správou železniční dopravní cesty,
státní organizace, Praha, a Impregnací
Soběslav, s. r. o., Soběslav, na p. č. 683/1
v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví
Impregnace Soběslav, s. r. o., kdy město
Soběslav je vlastníkem vodovodu
a splaškové a dešťové kanalizace uložené
do uvedeného pozemku.

Usnesení č. 18/281/2018

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

sociálně zdravotní komisí
rady města.

USNESENÍ

19. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 23. října 2018

Usnesení č. 19/282/2018
Rada města schvaluje ceny vodného
a stočného pro rok 2019 dle návrhu předloženého provozovatelem vodohospodářského majetku města – firmou ČEVAK,
a. s., České Budějovice. Ceny pro rok
2019: vodné – 37,26 Kč/m3 + DPH, stočné – 24,36 Kč/m3 + DPH. Vodné + stočné
celkem 61,62 Kč + DPH.

Usnesení č. 19/283/2018

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. RM 5/2018 v předloženém znění.

Usnesení č. 19/284/2018

a) Rada města souhlasí s realizací projektu „Venkovní učebna pro přírodovědné
předměty se sociálním zázemím v Základní škole Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50“ z programu MAS Lužnice, z. s.,
3. výzva „MAS Lužnice – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání“, ve vazbě na výzvu ŘO IROP č. 68 „Zvyšování kvality a
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení – integrované projekty
CLLD, s celkovým předpokládaným rozpočtem projektu 3.922.116,45 Kč včetně
DPH.
b) Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit předfinancování projektu v
předpokládané výši 3.922.116,45 Kč včetně DPH a dofinancování dotace ve výši
max. 196.105,82 Kč včetně DPH z rozpočtu města Soběslavi v roce 2019.
c) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 18. 12.
2013 mezi městem Soběslav a Základní
školou Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše
50, kterým dochází v souvislosti s realizací projektu „Venkovní učebna pro přírodovědné předměty se sociálním zázemím
v Základní škole Soběslav, tř. Dr. Edvarda
Beneše 50“ k doplnění účelu pronájmu,
rozšíření nájemní smlouvy o pozemek
p. č. 357/1 (ostatní plocha) o celkové výměře 2609 m2, vše v k. ú. Soběslav, a prodloužení platnosti smlouvy do roku 2025.

Usnesení č. 19/285/2018

a) Rada města souhlasí s přijetím dotace
na projekt „Přírodní vzdělávací zahrada
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ZŠ Soběslav“ ve výši 499.245 Kč
včetně DPH. Vlastní podíl města
v předpokládané výši 115.919 Kč
včetně DPH bude hrazen z rozpočtu města Soběslavi.
b) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 k nájemní
smlouvě mezi městem Soběslav a
TJ Spartak Soběslav, z. s., ze dne
3. 4. 2006, ve znění pozdějších
dodatků, kterým se vyjímá část
pozemku p. č. 325/2 o výměře cca
850 m2 v k. ú. Soběslav za účelem realizace projektu „Přírodní
vzdělávací zahrada ZŠ Soběslav“
pro ZŠ Soběslav, tř. Dr. Edvarda
Beneše 50, na dobu určitou do
31. 12. 2025 a prodlužuje doba nájmu smlouvy do 31. 12. 2030.
c) Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a Základní školou
Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše
50, na pronájem části pozemku
p. č. 325/2 o výměře cca 850 m2
v k. ú. Soběslav v souvislosti s
realizací projektu „Přírodní vzdělávací zahrada ZŠ Soběslav“ na
dobu určitou od 1. 1. 2019 do
31. 12. 2025.

Usnesení č. 19/286/2018

Rada města souhlasí s vyřazením
neprodaných a neprodejných nálezů z majetku města Soběslavi dle
seznamu předloženého pracovnicí
odboru kanceláře tajemníka MěÚ
Soběslav Ing. Lenkou Kačurovou.

Usnesení č. 19/287/2018

VICHŘICE VYVRACELA STROMY

Usnesení č. 19/288/2018

Víkendová vichřice 22. - 23. 9. vyvracela a lámala
stromy v centru města a okolí. Lípa v ulici Chvalovského nábřeží se vyvrátila a zaklínila mezi sousední
stromy. Velké škody napáchal silný vítr na dvou vrbách u polikliniky, které musely být poraženy. Odřezány byly také polámané větve vrby u vstupní brány
do parku u kostela sv. Marka. Vzniklé škody odstranila
v následujících dnech Správa města Soběslavi.
redakce

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 841/6 o výměře 26 m2 a p.
č. 841/7 o výměře 22 m2, oba v k.
ú. Soběslav, od Jednoty, obchodní
družstvo, Tábor, z důvodu přípravy realizace projektu „Dopravní
přestupní terminál v Soběslavi“.
Rada města schvaluje novou organizační strukturu MěÚ v Soběslavi dle návrhu předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem
s účinností od 1. 11. 2018.

Usnesení č. 19/289/2018

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem
Soběslav a firmou Spilka a Říha,
s. r. o., Soběslav, na opravu fasády
domu čp. 55/I za cenu 106.903 Kč
+ DPH a dále na opravu průjezdu
v domě čp. 55/I na náměstí Republiky v Soběslavi za cenu 149.713
Kč + DPH.

Usnesení č. 19/290/2018

Rada města souhlasí s uzavřením
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
mezi městem Soběslav a firmou
Strabag, a. s., provozní jednotka
Soběslav, kterým se vypořádávají dodatečně objednané práce na
akci „Oprava místních komunikací, zpevněných ploch a parkovišť
v Soběslavi“ a cena díla se navyšuje o 98.799,16 Kč z 3.884.922,27
Kč na 3.983.721,43 Kč + DPH.

U KDMS JE OPĚT MOŽNÉ PARKOVAT
Po čtrnáctidenní rekonstrukci je od 12. října opět zprovozněno parkoviště
u KDMS. Nový povrch dostaly vozovky i chodníky, které byly navíc rozšířeny.
Řidičům je k dispozici 22 viditelně vyznačených parokvacích míst. V Městské památkové zóně Soběslav je dovoleno parkovat pouze na vyznačených místech
pro parkování. Žádáme proto řidiče, aby tuto skutečnost respektovali a nevytvářeli
překážky jiným účastníkům dopravního provozu.			
redakce

OMEZENÍ RYCHLOSTI
V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ
Od čtvrtka 27. 9. platí omezení rychlosti v Městské
památkové zóně Soběslav na 30 km/hod. a zákaz
stání mimo vyznačená parkovací místa. V zóně je
nadále možné krátkodobě zastavit.
redakce
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI
Ve dnech 5. a 6. října se v Soběslavi konaly komunální volby. V devíti volebních místnostnostech obyvatelé volili nové členy Zastupitelstva
města Soběslavi. Volební účast se letos vyšplhala na 48,7 %, byla tedy
o 2,22% vyšší než v roce 2014. Výsledky voleb včetně počtu získaných
mandátů jednotlivých stran naleznete v tabulce:
Kandidátní listina

Hlasy

číslo

název

abs.

v%

Počet
mandátů

1
2
3
4
5
6
7
8

Česká strana sociálně demokratická

3 870

7,3

1

Sdružení KDU-ČSL, NK

3 254

6,14

1

Sdružení ODS, NK

12 870

24,27

6

Piráti pro Soběslav

9 123

17,21

4

SNK - NEJSME STRANOU

9 368

17,67

4

Sdružení Nezávislých a TOP 09

3 964

7,48

1

ANO 2011

6 705

12,64

3

Komunistická strana Čech a Moravy

3 871

7,3

1

Volební místnost v internátu odborného učiliště,
Bechyňská 26/III

Zdroj: www.volby.cz

PODĚKOVÁNÍ
Za Sdružení ODS a nezávislých kandidátů děkuji našim příznivcům za důvěru v letošních komunálních volbách a za možnost i
nadále zodpovědně spravovat a rozvíjet naše město.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města Soběslavi

Děkujeme všem voličům za účast v komunálních volbách.
Zvláštní poděkování patří Vám, kteří jste nám projevili přízeň
svým hlasem.
Sdružení nezávislých kandidátů – Nejsme stranou

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM PIRÁTŮ
Jménem Pirátů pro Soběslav děkuji všem voličům. Vážíme si
9123 hlasů, které jste nám dali. Díky tomu Piráti pro Soběslav
získali čtyři křesla v zastupitelstvu. Naší strategií pro první zastupitelstvo je prosadit radu města, ve které by měly zastoupení
téměř všechny volební strany.
Za Piráty pro Soběslav Martin Kákona
Vážení spoluobčané, chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem našim voličům za hlasy, které jste nám dali v komunálních
volbách. Do zastupitelstva města byli díky Vaší důvěře zvoleni
tři naši zástupci, kteří budou ve spolupráci s ostatními kandidáty poctivě pracovat na zkvalitnění života v našem městě včetně
Chlebova a Nedvědic.
za hnutí ANO, Michal Turek

Vážení spoluobčané,
volby jsou úplným základem rozhodování občanů o životě
v Soběslavi, proto jsme rádi, že jste svého volebního práva využili a jménem Sdružení nezávislých a TOP09 Vám všem děkujeme
za účast a hlasy! Díky nim máme na radnici jednoho zastupitele, pana Jiřího Klímu. Jak jsme psali už v programu, pro rozvoj
města spolu potřebujeme na radnici hlavně mluvit. To bude naše
hlavní zásada, které se chceme při práci pro Vás držet. Nebojíme se jiných názorů, jsou prospěšné. I Vaše nápady jsou pro nás
důležité, napište nám je třeba na e-mail: spolecneprosobeslav
@gmail.com.
Díky za vaši důvěru!
Sdružení nezávislých a TOP09

Sdružení KDU-ČSL a nezávislých kandidátů děkuje svým voličům za přízeň v komunálních volbách.

Děkuji touto cestou jménem svým i jménem KSČM všem voličům, kteří přišli dne 5.-6.10. k volbám a dali nám svůj hlas. Věřím, že se nám prostřednictvím našeho nově zvoleného kandidáta podaří splnit předložený program.
Růžena Domová
ČSSD v Soběslavi děkuje všem občanům města a jejich částí
Chlebov a Nedvědice za projevenou podporu v komunálních
volbách 2018. Přes malý úspěch, se budeme aktivně i dále podílet
na rozvoji našeho města.
Marcela Hánová - volební lídr ČSSD v Soběslavi
(placené příspěvky)
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REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ SE CHÝLÍ KE KONCI

Stavební práce na centrální ploše náměstí Republiky pomalu finišují. V říjnu byla dokončena pokládka dlažby před kostelem sv. Petra
a Pavla a byly nainstalovány elektrické sloupy. Již od minulého měsíce probíhá také pokládka dlažby na ploše vedle kostela sv. Petra
a Pavla, která postupuje směrem od jihu k severu. Zhotovovací firma dále dláždí parkoviště na severní straně náměstí, naproti České
spořitelně a KB. Termín dokončení díla 30. 11. bude dodržen, firma se ale snaží práce dokončit co nejdříve. 			
redakce

Pohled na rekonstruované náměstí Republiky z městské věže; foto: archiv

Pokládka dlažby na parkovišti na severní straně
centrální plochy náměstí, naproti KB

Vzrostlý trávník zavlažovaný závlahami
s dokončenou novou dlažbou okolo kašny a morového sloupu
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STARÝ DOMEČEK PIONÝRŮ
BYL STRŽEN
V parku u Domu dětí a mládeže byl zbourán starý domeček
pionýrů. Důvodem byl špatný stav způsobený napadením stěn
a nosné konstrukce budovy dřevomorkou domácí. S ohledem na
vážný stav nebyl domeček opravitelný. Jednou z variant využití
uvolněného prostoru je vznik nových parkovacích míst.
redakce

Interiéry domečku na mnoha místech napadené dřevomorkou domácí (dole)

NEZAMĚSTNANOST NA SOBĚSLAVSKU K 30. 9. 2018
V měsíci září 2018 došlo v rámci mikroregionu
Soběslavsko k mírnému nárůstu podílu nezaměstnaných
osob (z hodnoty 2,29 % v srpnu 2018) na 2,30 %. K 30. 9.
2018 bylo v evidenci ÚP 213
nezaměstnaných, z toho bylo
130 žen, což je 61,03% z celkového počtu uchazečů a 40,85%
uchazečů je starší 50 let. Z hlediska vzdělanostního je nejvíce
uchazečů vyučených – 30,99%.
V evidenci delší než 6 měsíců je
33,33% uchazečů. V průběhu
září 2018 bylo nově zaevidováno 63 uchazečů o zaměstnání.
Z evidence v září 2018 odešlo
celkem 62 uchazečů (ukončená
evidence, vyřazení uchazeči).
Z celkového počtu uchazečů o
zaměstnání bylo těch, kteří jsou
bez práce déle než 12 měsíců,
21,13% tj. celkem 45 osob. To
je o 72 uchazečů o zaměstnání
méně než v září 2017, kdy podíl
dlouhodobě nezaměstnaných
z celkového počtu uchazečů
činil 35,56%. Všem skupinám
ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce
ČR zvýšenou péči. Významný
podíl na řešení problematiky
dlouhodobě nezaměstnaných
osob má i efektivní spolupráce
agend Zaměstnanosti a Nepojistných sociálních dávek, kdy
posuzování klientů v rámci
obou oblastí společně zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu
práce a zároveň snižuje jejich
závislost na sociálních dávkách.

V rámci mikroregionů okresu
Tábor má Soběslavsko druhý
nejnižší podíl počtu nezaměstnaných osob. Nejnižší podíl
nezaměstnaných osob je na
Veselsku (1,93%).
Naopak
nejvyšší podíl nezaměstnaných
osob je na Jistebnicku (3,15%).
K 30. 9. 2018 nabízeli zaměstnavatelé ze Soběslavska 216
volných pracovních míst. Na
jedno pracovní místo tak připadá 0,99 uchazečů o zaměstnání. Ze strany zaměstnavatelů je
největší zájem o dělnické profese a technické profese (např.

svářeče, seřizovače, obsluha
CNC strojů). Prioritou ÚP ČR
je obsadit co nejvíce volných
pracovních míst uchazeči z evidence. Za tím účelem se snaží
ÚP ČR vyrovnat nesoulad poptávky a nabídky na trhu práce
prostřednictvím opatření aktivní politiky zaměstnanosti,
cíleného poradenství a individuálního přístupu jak směrem
k uchazečům, tak i zaměstnavatelům.
Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob tj. počet dosažitel-

ných uchazečů o zaměstnání ve
věku 15 - 64 let k obyvatelstvu
stejného věku je v obci Skalice
(3,67 %), nejnižší podíl nezaměstnaných osob na Soběslavsku je naopak v obcích Katov,
Třebějice a Vesce (0 %). Dírná
a Komárov jsou obce, u kterých
došlo v porovnání s předchozím rokem k nárůstu nezaměstnanosti, u ostatních obcí došlo
k poklesu nezaměstnanosti.
Ing. Jana Dvořáková,
vedoucí oddělení kontaktního
pracoviště ÚP ČR

Název obce

Počet obyv.
(15-64 let)

Podíl nezam. osob
k 30. 9. v %

Počet
uchazečů

Budislav
Dírná
Dráchov
Hlavatce
Chotěmice
Katov
Klenovice
Komárov
Mezná
Myslkovice
Přehořov
Roudná
Sedlečko u Sob.
Skalice
Soběslav
Třebějice
Tučapy
Vesce
Vlastiboř
Zvěrotice

239
255
142
239
72
35
438
78
62
271
231
362
97
327
4347
38
528
197
188
246

6,20
1,21
2,80
5,06
3,95
2,50
2,97
1,25
3,45
4,49
3,67
3,42
3,19
4,15
3,52
2,78
3,30
5,18
5,67
4,40

8
9
3
7
1
0
9
1
2
5
9
7
1
12
118
0
13
0
5
3

Počet
dosažitel.
uchazečů
6
7
3
7
1
0
9
1
1
3
7
7
1
12
110
0
11
0
4
3

Mikroregion
Soběslavsko

8392

3,66

213

193

Podíl nezam. osob
k 30. 9. v %
2,51
2,75
2,11
2,93
1,39
0
2,06
1,28
1,61
1,11
3,03
1,93
1,03
3,67
2,53
0
2,08
0
2,13
1,22
2,30
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Ve čtvrtek 18. října se v obřadní síni města Soběslavi konalo slavnostní vítání nových občánků do života v našem městě. Starosta Ing. Jindřich
Bláha přivítal celkem 12 dětí, z toho 5 chlapečků a 7 děvčátek. Svým hudebním doprovodem vítání zpestřily žákyně Základní umělecké školy
Soběslav pod vedením Mgr. Ivy Hovorkové.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
•
•
•
•
•

Melisa Malenická
Adéla Ondřejová
Ema Tomšová
Vojtěch Bílý
Martina Ruppertová

Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

VZPOMÍNÁME

Dne 28. 11. 2018
uplynou 3 roky, co
nás navždy opustil
pan Jan Dvořák.
S láskou a úctou
stále
vzpomínají
manželka
Marie,
syn Jan a vnučka
Šárka.

Dokud se zpívá...

Utichlo Tvé dobré srdce a milý hlas,
bolest však nezhojí žádný čas.
Kdo Tě měl rád, jen v dobrém
vzpomene,
kdo Tě miloval, nikdy nezapomene.
Krásná léta s tebou prožitá
nás budou provázet do konce života.

Vzpomínkový večer na Vláďu Trešla
při kytaře s Honzou Žbánkem
a Oldou Pourem se bude konat
v salonku restaurace Nikola v pátek
2. 11. Těšíme se s Vámi na další pokračování „Zpěvů pátečních“.
J. Kocourková

Dne 12. 11. 2018 uplynou
4 roky, co zemřela naše milovaná maminka a babička paní
Anna Výborná.
S láskou a úctou vzpomínají
Eva, Pavel a Irena s rodinami.

Dne 26. října 2018 uplynuly 4 smutné
roky, co nás navždy opustil náš milovaný
tatínek a manžel pan Petr Panocha.
Nikdy nezapomenou a stále vzpomínají
manželka, syn a dcera s rodinou.

Dne 2. 11. 2018 to bude 8 let, co nás
navždy opustila naše milovaná dcera, maminka, manželka a sestra Jana
Hoﬀmannová, rozená Cílková.
Za tichou vzpomínku děkují rodiče,
manžel Pavel, děti Roman, Michal,
Gita, Pavel, sestra Monika s rodinou a
ostatní příbuzní.
Nikdy nezapomeneme!
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PODĚKOVÁNÍ
Za celou rodinu bych ráda poděkovala všem, kteří nám dlouhých
osm let pomáhali, ať už svými odbornými radami nebo péčí
a přístupem při dlouhé, těžké nemoci našeho milovaného tatínka
pana Miroslava Kedroutka. Velký dík patří MUDr. Taťáně
Jirousové, MUDr. Haně Blažkové, sestřičkám Drahomíře
Baudysové, Jitce Míkové a dříve i Janě Chmelové.
Dále rehabilitační sestřičce paní Pavle Motlíkové, se kterou
tatínek měl tak hezký vztah, že ji vnímal skoro jako svou
třetí dceru. Společně s Pavlou se za ta léta staly nedílnou
součástí rodiny a nakonec i našimi přáteli sestřičky z Domácí
péče Soběslav Monika Prágrová, Taťána Šimková, Marcela
Hojsáková, Vladislava Menglerová, Blanka Kvasničková,
Romana Chlaňová, Petra Kubátová a především Mgr.
Marie Megisová, která má hlavní podíl na filozofii, přístupu
a profesionalitě celého týmu Domácí péče. V tatínkových
nejtěžších chvílích neváhala a navštívila ho i v nemocnici, aby
jej podpořila.
Setkání s takto skvělými lidmi je v dnešní době už skoro vzácné,
a zároveň povzbuzující.
Děkujeme. Nikdy nezapomeneme, co jste pro tatínka a pro naši
rodinu udělaly.
Za celou rodinu Hana Nováková

Výstava se koná od 13. 11. do 14. 12. 2018
v městské knihovně

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
SOBĚSLAVSKÉ SPOLKY VYSTAVUJÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
V úterý 9. října byla vernisáží v městské knihovně zahájena výstava soběslavských spolků u příležitosti 100. výročí založení
Československé republiky. Zájemcům bude přístupná do 6. 11. 2018.
Přípravy výstavy byly započaty s půlročním předstihem, kdy
oficiální pořadatelé Baráčnická
obec Soběslav a Tělocvičná
jednota Sokol Soběslav oslovily s nabídkou účasti spolky,
které byly založeny před vznikem Československé republiky nebo těsně poté. Nabídku přijaly vedle pořádajících
spolků také Divadelní spolek

Chvalovský, Rybářský svaz
Soběslav, Aeroklub Soběslav,
dobrovolní hasiči a loutkový
soubor Kašpárek. Společně
shromáždily fotografie a jiné
předměty, které nyní zdobí prostory městské knihovny. Mezi
nimi naleznete i jedinečný sto
let starý blaťácký kroj z majetku paní Růženy Kastnerové,
který byl v expozici na výstavě

Táborský poklad v minulém
roce
oceněn
Certifikátem
pravosti, uděleným přední
českou etnoložkou Jiřinou
Langhammerovou.
Některé
fotografie zapůjčili chovatelé zásluhou slečny Marušky
Stránské. Dobová fota připomínají dlouhý historický vývoj spolků, z nichž některé
byly založeny před více než
sto lety. Obec baráčníků „Vitoraz“ se sídlem v Soběslavi
oslaví v roce 2019 výročí 90 let
a 145. výročí vzniku českého
baráčnictva. Významné jubileum 30 let od založení spolku
oslaví také Soběslavská chasa
mladá.
Již po vstupu do knihovny
uvítaly návštěvníky krojované
ženy s chlebem a solí. V úvodu
ceremonie k přítomným promluvil rychtář baráčnické obce
Václav Kastner, slavnostně zapálil svíce a přivítal jednotlivé
spolky. Poté se ujal slova sta-

rosta města Jindřich Bláha, senátor Jaroslav Větrovský a starostka TJ Sokol Soběslav sestra
Helena Hovorková, která vyjádřila své uznání nad tím, že se
výstavu tolika spolků s velmi
různorodým zaměřením podařilo zrealizovat, a popřála
všem přítomným příjemnou
zábavu při prohlížení expozic.
Prostor pro vyjádření dostali
také předsedové či starostové
zúčastněných spolků.
K tradicím a pěkným krojům
patří i pěkná muzika. O tu
se postaral pěvecký sbor Gymnázia Soběslav s názvem Melodico pod vedením Radky Duškové. V jeho podání zazněly
české lidové písně a také jedna
slovenská. Na závěr si samotnou prohlídku vystavených exponátů mohli přítomní zpestřit
dobrým občerstvením či sklenkou červeného a bílého vína.
-min-
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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
Pravidelné akce:
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

16.00
18.00
13.30
15.30
17.00
18.00
18.15
19.00

Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci)
Argentinské tango
Senior klub
Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
Loutkářský soubor Kašpárek a kamarádi
JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866)
Cvičení s Luckou
Soběslavská chasa mladá

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

POZVÁNKA DO DIVADLA
PRO MALÉ I VELKÉ
Neděle 4. listopadu v 10.30 hodin
Hudební pohádky Jany Koutové Plyšákové
JAK SE BARBORKA ZATOULALA

Program:
Diakonie Rolnička – Taneční kurzy 7., velký sál
18.00 Taneční kurzy 7., velký sál, vstupné 30 Kč
10.30 Hudební pohádky Jany Koutové Plešákové, Jak se Barborka
zatoulala, pohádka, velký sál, vstupné děti 30 Kč, dospělí 50 Kč,
druhé, třetí … dítě zdarma!
Úterý 6. 11.
19.00 Divadlo Karla Pippicha, Bůh masakru, divadelní představení,
velký sál, vstupné mimo předplatné 320 Kč
Čtvrtek 8. 11.
16.00 Diakonie Rolnička - Taneční kurzy 8., velký sál
17.00 ASTRÁL
Sobota 10. 11.
18.00 Taneční kurzy 8., velký sál, vstupné 30 Kč
Sobota 17. 11.
18.00 Taneční kurzy 9., velký sál, vstupné 30 Kč
Úterý 20. 11.
10.00 Univerzita třetího věku 4., malý sál
17.00 Předcházení – Prevence dětských úrazů
– MUDr. Pavel Horažďovský, malý sál
Pátek 23.11. - sobota 24. 11. KREATIV
Neděle 25. 11.
14.00 Taneční kurzy 10., velký sál, vstupné 30 Kč
Úterý 27. 11.
10.00 Univerzita třetího věku 5., malý sál
Středa 28. 11.
15.00 Zadáno – MŠ Nerudova ul., velký sál
Čtvrtek 29. 11.
9.00 – 12.00 RC Sobík – Podzimní burza hraček a knih, foyer KD
16.00 Diakonie Rolnička – Taneční kurzy - Věneček, velký sál
Čtvrtek 1. 11.
Sobota 3. 11.
Neděle 4. 11.

Připravujeme na prosinec:
Sobota 1. 12.
Neděle 2. 12.
Sobota 8. 12.
Neděle 9. 12.
Pondělí 10. 12.
Neděle 16. 12.
Úterý 18. 12.
Úterý 25. 12.

21.00 Parkáni, zábava, velký sál
14.00 RC Sobík, Mikulášská nadílka pro děti, velký a malý sál
15.00 Rozsvícení vánočního stromečku s Rádiem Blaník, náměstí
Republiky Soběslav
18.00 Věneček tanečních kurzů, velký sál
19.00 Divadlo Palace, Penzion pro svobodné pány, divadelní
představení, velký sál, hrají Patrik Děrgel, Anna Fialová, Lukáš
Příkazký, Kateřina Pindejová a další
19.00 Duo Jamaha – vánoční koncert, velký sál
19.00 Vánoční strunky - koncert (Keltain & Divoké strunky), velký sál
19.00 Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční, velký sál
21.00 Vánoční diskotéka – DJ Honza Pekárna, velký sál
www.kdms.cz

Římskokatolická farnost a hudebně literární seskupení HAMAVE
srdečně zvou na

ADVENTNÍ KONCERT
neděle 2. 12. 2018 od 17 h
kostel sv. Petra a Pavla
jako host vystoupí
Karolína Bubleová -Berková

Barborka odjede na tábor, ale jelikož se jí tam
nelíbí a stýská se jí po domově, rozhodne se,
že uteče … Protože překročí bludný kořen,
dostane se do pohádky a stane se kočkou,
cestou domů zažije všelijaká dobrodružství,
potká koně, loupežníky a pak přijde na to, že
když přizná svou chybu a omluví se za to,
že utekla, stane se opět Barborkou a dostane
se v pořádku domů k tatínkovi. V pohádce
zazní písničky Statistika, Když se zamiluje
kůň, Pod dubem za dubem, Hlupáku, Najdu
tě, Kdyby se v komnatách, Není nutno... atd.
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Úterý 6. listopadu v 19.00 hodin
Divadlo Karla Pippicha
Bůh masakru
(Yasmina Reza)
Komedie o živlech v lidském nitru.

Jiskřivá zábava, nečekané zvraty, ožehavá témata, to vše najdete
v této divadelní hře, která je založena na postupném odkrývání
lidských charakterů čtyř na první pohled civilizovaných
a solidních lidí. Dva manželské páry se sejdou, aby vyřešily
následky rvačky mezi jejich dětmi, při které jeden z chlapců
přišel o zuby.
Hrají: Anna Polívková, Viktor Dvořák, Kristýna Kudrnáčová,
Miroslav Novotný

RECITACE BÁSNÍ
0

ZImní
POdvečer
POezie III.
Recitace básní

z pera Hany Veselé a Věry Hanzalové
a Matěje Věnceka z Tábora
spojené s příjemným POPOvídáním

z pera Hany Veselé, Věry
Hanzalové a Matěje
Věnceka z Tábora

spojené s příjemným
POPOvýdáním a hudebním
doprovodem manželů
Petra a Ireny Molíkových
Úterý 4. prosince 2018
od 17.30 h
Městská knihovna Soběslav
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ském domě zahájíme i 9. ročník historicko-vlastivědného přednáškového cyklu „Staré i nové zvěsti“, a to přednáškou PhDr.
Zdeňka Vybírala, Ph.D., vedoucího Historického oddělení Husitského muzea v
Táboře, s názvem Velká válka Václava
Trešla aneb Dobrodružná cesta jihočeského legionáře na Sibiř a zpět. Přednáš-

KDE NOCOVAT BUDEM? ANEB
VÁNOČNÍ VÝSTAVA KOSTELNÍCH
BETLÉMŮ Z TÁBORSKA A OKOLÍ
Betlém, jesličky, Ježíšek, svatá noc, andělé,
pastýři... to jsou klíčová slova, která
otevírají dveře do zvláštního času Vánoc,
který má v naší zemi vůni namíchanou
z víry, lidových tradic, koled, jehličí,
perníků, svíček a kostelní zimy. Přijďte se
letos té omamné směsi nadechnout s malým
předstihem do Rožmberského domu, kde
budou shromážděny betlémy z kostelů
v Táboře, Chýnově, Soběslavi, Veselí nad
Lužnicí, Deštné a několika vesnic v jejich
okolí.

KURZ PALIČKOVANÉ KRAJKY
V mimosezonním období opět nabízíme
možnost účastnit se kurzu textilních řemesel. Kurz paličkování pro začátečníky
i pokročilé probíhá už od října pod vedením Lenky Jelínkové každé úterý od
17:30 hodin v soběslavském Rožmberském domě. Kurzovné za 13 lekcí činí 500
Kč a je splatné přímo na místě.
EXKURZE NA VESELSKÝ HŘBITOV
Ve spolupráci se spolkem Přátelé historie
Veselí nad Lužnicí a okolí Vás zveme na
komentovanou prohlídku veselského hřbitova. Tradiční průvodci Václav Jelínek
a Mgr. Petr Šťovíček budou povídat
o osobnostech zde pohřbených. Budou
připomenuti starostové, umělci i další
zasloužilí občané. Dozvíme se také
o proměnách hřbitova v čase. Exkurze se
uskuteční v sobotu 10. 11. od 10 hodin,
sraz je před hřbitovní obřadní síní.
OD TÁBORA… DO MÍST,
KDE ŽENY VLÁDNOU
Cestopisný přednáškový cyklus „Od
Tábora až na konec světa“ vstupuje do
svého již 20. ročníku. V jeho rámci se
během pětice promítání vypravíme na
řadu vzdálených a atraktivních míst –
za nejvýznamnějšími památkami Číny
a Tibetu (16. 1. s Miloslavem Martanem),
do téměř neznámé Saudské Arábie (6. 2.
s Mgr. Lukášem Synkem, Ph.D.), do
západní Kanady oplývající nádhernou
přírodou (6. 3. s Ing. Luďkem Vackem
z Dírné) i na Severní ostrov Nového
Zélandu (3. 4. s Tomášem Kohoutem).
Speciální téma je připraveno i na zahájení
jubilejního ročníku. Ve středu 14. 11.
v 17 hodin v Rožmberském domě
vystoupí pražská cestovatelka, malířka
a spisovatelka JUDr. Kateřina Karásková,
která v rámci své práce projektové
manažerky v humanitárních organizacích
hledala po světě kmeny, v nichž mají
navrch ženy. Díky ní poznáme mexické
indiánky, které překonávají muže nejen
inteligencí, ale i objemem, na indonéské
Sumatře jediný muslimský matriarchát,
v čínských Himálajích nejromantičtější
etnikum na světě a v Indii kmen, jehož
muži zoufale bojují o rovnoprávnost.
VELKÁ VÁLKA VÁCLAVA
TREŠLA Z MYSLKOVIC
Ve středu 21. 11. v 17 hodin v Rožmber-

Vokovi z Rožmberka a jeho léčebných procedurách v tamním kraji. Obrazně se projdeme k pramenům Lužnice, navštívíme
Žofín, Zlatou Ktiš a Cetviny, kde si
položíme otázku, co zde kdysi stávalo a
co do dnešních časů zůstalo. A nakonec se
podíváme přes mílový kámen na Mandelstein a na utajenou horu Myslivnu.

ka věnovaná vzpomínkám myslkovického rodáka přibližuje dobrodružství, která
prožíval od vypuknutí 1. světové války až
do návratu z bojů v roce 1920. S válečnou
horečkou zasažené Vídně se přeneseme na
bojiště v Karpatech a v Haliči, kde padl
do ruského zajetí. Po dobu pobytu v zajateckých táborech i na ruském venkově si
mohl udělat představu o poměrech a životě v carské říši na sklonku její existence.
Sledoval průběh ruské revoluce v přímém
přenosu, aniž by našel cokoli přitažlivého
na její bolševické podobě. Vzápětí vstoupil
do československých legií, s nimiž prožil
celou anabázi od Zborova až po transport
do nové vlasti, jenž sám o sobě představoval cestu kolem světa. Řadu podobných
legionářských pamětí uchovávají soukromé rodinné archivy i archivy vědeckých
a kulturních institucí. Některé z nich se dočkaly zveřejnění. Trešlovy vzpomínky, které aktuálně vycházejí i v knižní podobě, se
odlišují uceleností příběhu a nevšední dramatičností jeho líčení. Svou opravdovostí
působí v posluchači či čtenáři pocit, že se
ocitá uvnitř pohnutého dění.
NOVOHRADSKO – ZATÍM
OPOMÍJENÁ KRÁSA
V úterý 20. 11. od 17 hodin seuskuteční přednáška také ve veselském Weisově domě. Mgr. Ladislav Jandáček
z Jindřichova Hradce bude vyprávět o nejzajímavějších místech Novohradských
hor. Dozvíme se řadu zajímavostí o Petru

Výstava bude jedinečnou možností vidět
na jednom místě díla lidových tvůrců,
která nebyla dosud společně nikdy k vidění
a z nichž povětšinou známe jen to z našeho
domovského kostela. Zahájení proběhne
v úterý 27. 11. v 17 hodin, během
vernisáže promluví kurátorka výstavy Mgr.
Líza Faktorová a vystoupí Soběslavský
chrámový sbor. Vzhledem k tomu,
že v době vánočních svátků musí být
všechny betlémy už zpět ve svých kostelích,
výstava potrvá pouze do středy 19. 12.
Do Blatského muzea Vás srdečně zvou
Daniel Abazid, Petr Šťovíček a kol.
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MŠ DUHA
Mateřská škola DUHA otevřela duhovou zahradu
Mateřská škola DUHA slavnostně otevřela koncem září novou zahradu, která doplňuje filozofii školy podporovat děti v kladném vztahu k přírodě a vede je k jejímu porozumění. O tom, jak je důležité podporovat a pomáhat dětem rozvíjet jejich dovednosti v přírodním
prostředí a jak dlouhou cestu ušel celý tým od prvotního nápadu a zadání až k slavnostnímu otevření první etapy nové zahrady, jsme
si povídali s ředitelkou MŠ Duha Soběslav Alenou Krejčovou.
„Myšlenka zahrady, která by
splňovala požadavky environmentálního vzdělávání dětí a
zároveň rozvoje jejich pohybových aktivit se zrodila společně
a má svou historii už z dob, kdy
naše škola přesídlila na Sídliště Míru. V té době před zhruba
25 až 30 lety bylo herních prvků velmi málo a byly vyrobeny
převážně z kovu. Impulsem pro
vývoj dřevěných herních prvků
byla pro nás v té době návštěva
zoologické zahrady v Jihlavě,
kde bylo místní hřiště vybaveno
dřevěnými prvky. Začali jsme
vymýšlet a kreslit a vyjednali si
podporu u našeho zřizovatele
města Soběslav a také u tehdy
Jihočeských dřevařských závodů, které pro Jihlavu dodávaly materiál. Troufnu si říci, že
jsme byli průkopníci myšlenky
dřevěných herních prvků na
dětských hřištích v Soběslavi,“
uvedla Alena Krejčová.
V průběhu let MŠ Duha dále
svou zahradu rozšiřovala ve
smyslu zajištění podmínek
pro rozvoj a umístění dalších
herních prvků, nového vybavení, vzdělávání pedagogů
a aktivit vzdělávání dětí ve formě výletů, ale také zapojení
a osvěty rodičovské veřejnosti. Díky další finanční podpoře

od rodičů a zřizovatele školy
na zahradě přibyla bylinková
a jahodová pyramida, záhonky, království skřítků, ale především pomůcky pro pozorování přírody, jako jsou lupy
a fauna boxy. Environmentální
vzdělávání se postupně stalo
součástí školního vzdělávacího
programu. „Začali jsme se více
zabývat touto problematikou
a měli jsme příležitost v rámci
dalších dotačních titulů, které
se otevíraly z ministerstva školství a které realizovaly různé
vzdělávací instituce, se zapojit
do stáží po celé republice. Stáže našich učitelek probíhaly ve
školách, které jsou zaměřeny
na podporu environmentálního
vzdělávání. Během těchto stáží
jsme získali inspiraci a vědomosti o tom, jaké příležitosti
přinášejí podmínky, které byly
na jejich zahradách vytvořeny.
Zároveň nabyté poznatky vedly k tomu, abychom se na naši
zahradu podívali komplexně a
zkusili vymyslet zahradu, která
bude vytvářet příležitosti pro
děti a budou se zde moci celodenně vzdělávat ve všech oblastech,“ dodala A. Krejčová.
Jak je důležité vnímání školní
zahrady nejen z pozice školního personálu, se pokusila ře-

ditelka školy zjistit od rodičů
a dětí, kteří Duhu navštěvují:
„Chtěli jsme se dozvědět, jaké
jsou požadavky zákonných zástupců dětí, jak vnímají současnou zahradu a pro co budeme
mít i z jejich strany podporu.“
Současně s tím si s pedagogy
stanovili a pojmenovali jednotlivé dovednosti, které by měly
děti mít na konci předškolního
vzdělání a jaké dovednosti by
mohla podporovat nová zahrada s jejím vybavením v přírodním prostředí. Herní prvky
proto byly vybírány s ohledem
na dovednosti, které by u dětí
měly podporovat a rozvinout.
Děti mohou experimentovat
s přírodními a stavebními materiály, mohou vidět život v přírodě prostřednictvím broukoviště nebo hmyzího hotelu.
„Chtěli jsme také, aby nová zahrada byla blízká dětem, aby jí
rozuměly a měla pro ně nějakou
přidanou hodnotu a svého du-

cha.“ Právě z názvu mateřské
školy byla použita duha jako
pojítko mezi symboly barev
a jednotlivými zónami zahrady, jako je například zóna lesa
s hmatovým chodníkem, zóna
farmy, kde budou mít děti příležitost pěstovat, zóna oázy,
kde budou moci děti experimentovat s vodou, zóna stavby,
která je věnovaná konstruování
z přírodních materiálů. Děti
zahradou provází nejen barvy
duhy, ale i příběh o skřítkovi
Duháčkovi, který projde duhou
a jejími jednotlivými barvami a
na konci duhy nalezne poklad.
„Když děti projdou jednotlivými barevnými zónami, naleznou
na konci odměnu, poklad. Pro
nás jako učitele, ale i pro rodiče
může být pokladem i to, že děti
získají určité dovednosti, hodnoty a návyky, které si s sebou
odnesou do dalšího vzdělávání
a do dalšího života,“ dodává
ředitelka školy a zmiňuje sou-
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efektivně propojovat všechny
aktéry procesu obnovy zahrady,
která se tak jistě stane inspirací
dalším školám,“ zhodnotil Radek Janoušek, projektový manažer Nadace Proměny Karla
Komárka.

časně velké poděkování Martinu Mikulovi za jeho tvorbu.
Školní zahrada je koncipovaná
i tak, aby děti s pedagogy mohli
pobývat venku celý den, i když
počasí není zcela příznivé. Proto vznikla venkovní učebna.
Část zahrady je vymezena pro
setkávání s rodiči a společným
aktivitám, dominuje jí velké
ohniště.
V současné době už zahrada funguje a děti s pedagogy
ji plně využívají. Staré herní
prvky, které byly potřeba odstranit z důvodu jejich opotřebení, se nahradily novými
zónami. Další, které je možné
ještě používat, se ošetřily, aby
byly plně funkční a postupně
se vymění za nové herní prvky
podle projektu. Při vstupu do
objektu školy upoutá červené
sousoší. Jaký má účel? „Je to
zvukové sousoší, které původně
nebylo plánováno, protože jeho
finanční náročnost byla velmi
velká. Nakonec se nám ho podařilo realizovat s ohledem na
významný finanční dar manželů
Filipových a díky zapojení rodičů a podpoře města,“ doplnila A. Krejčová.
Důležitým partnerem byla
v této fázi proměny školní zahrady také Nadace Proměny
Karla Komárka. „Obnovu zahrady Mateřské školy Duha
v Soběslavi podpořila částkou

800 tisíc korun naše nadace
ze svého grantového programu
Zahrada hrou. Program dlouhodobě upozorňuje na často
nedoceněný potenciál školních
zahrad ve vztahu k všestrannému rozvoji dětí. Pomáhá
vytvářet podnětné prostředí ve
spolupráci s architekty a skrze
aktivní zapojení učitelů, dětí,
rodičů i širší komunity. Opírá
se o řadu výzkumů zaměřených
na benefity, které dětem pobyt
venku přináší, včetně vlastního výzkumu z roku 2016, podle
kterého jsou české děti venku

a v kontaktu s přírodním prostředím stále méně. Nadace
zprostředkovává školám kromě
grantové podpory také širokou
vzdělávací nabídku, včetně
metodiky k programu Zahrada
hrou, tematických exkurzí, konferencí či vzdělávacích dílen
pro děti. Mateřská škola Duha
v Soběslavi je příkladem aktivní a funkční komunity rodičů,
ochotné pomáhat pedagogům
dlouhodobě rozvíjet prostředí
pro děti ve vazbě na filozofii
školy. Za úspěchem projektu
stojí i schopnost vedení školky

První etapa nové zahrady byla
dokončena po téměř třech letech přípravy projektu. Slavnostní otevření zahrady bylo
zároveň poděkováním všem
partnerům, rodičům i dětem,
kteří se na ní jakkoliv podíleli.
„Zahradní slavnost byla jednou
z největších akcí, které naše
škola kdy pořádala, měla být
jakýmsi poděkování všem, kdo
se na projektu Zahrada sedmi
barev podíleli. Jsme rádi, že se
vyvedla a že máme od rodičů i
dětí pozitivní zpětnou vazbu,“
zhodnotila A. Krejčová. Zahradní slavnost nadchla všechny přítomné. Rodiče vyjadřovali svůj obdiv a poděkování
celému kolektivu školy. Za
všechny je nejvíce vypovídající
reakce jedné z maminek, Kláry Borčové: „Vážená paní ředitelko a duhový týme, jelikož
nemám možnost Vás všechny
obejít jednotlivě, chtěla bych
Vám aspoň touto cestou velmi
poděkovat za včerejší zahradní
slavnost. To, jak jste akci dokonale zorganizovali a připravili,
mně a mým dětem až vyrazilo
dech, nic takového jsme nečekaly. Každé jedné a jednomu
z Vás patří naše obrovské dík
za to, že mimo to, jak skvěle se
denně staráte o naše děti, dokážete ještě v mezičase připravit
takovou parádní akci pro děti
a jejich rodiče. Mé děti byly
úplně nadšené, lítaly sem
a tam a tam a sem, pusu neustále plnou dobrot, které jste pro
ně připravili, zkrátka čišely radostí. Nová zahrada je krásná,
vše je upravené a na svém místě, člověka hned napadne, jak
velké úsilí jste museli vynaložit,
aby dostala takovouto podobu.
NEUVĚŘITELNÉ!!! Včerejší
den v nás dlouho zanechá jen ty
nejpozitivnější dojmy. Ještě jednou děkujeme, jste skvělí a těšíme se na další setkání s Vámi.“
-pim-

listopad 2018

15

MŠ NERUDOVA
NA LEDĚ A PO KOLEJÍCH
V plném proudu probíhá podzimní kurz „Děti do bruslí“. Pod vedením zkušených trenérů děti pravidelně navštěvují oblíbené kurzy bruslení. Úžasné pokroky jsou vidět každým týdnem, pádů ubývá a úsměvů na tváři přibývá. Dne
17. září se děti z hvězdičkové třídy vydaly na výlet vlakem ze Soběslavi do
Doňova. Výlet byl pro ně velkým zážitkem i zkušeností, a to hlavně díky panu
V. Kovářovi, který jim cestou vysvětloval všechny taje a technické zajímavosti železniční dopravy.
Děti si tak mohly prohlédnout nejen moderní, ale také historické vybavení na železnici. Děkujeme.
Kolektiv MŠ

ZŠ KOMENSKÉHO
BĚHÁNÍ PŘES POLE NÁM JDE
Mrazivé úterní ráno
v táborském areálu Komora přivítalo okresní
kolo přespolního běhu.
Letošního ročníku se
tradičně zúčastnila i
naše škola.
Nejprve se na start postavili žáci a žákyně
1. stupně, kterým se
v chladném počasí moc
nedařilo.
Nejlepším
umístěním bylo 7. místo dívek ze 4. – 5. tříd.
Podstatně lépe se vedlo
druhému stupni. Suverénní závod předvedly
mladší žákyně ve složení Adéla Štefanová, Ema
Zabloudilová,
Naomi
Bláhová, Zuzana Havlí-

ková a Kamila Viturková a zaslouženě vyhrály.
Navíc v jednotlivkyních
obsadila Adéla Štefanová 2. místo a Ema Zabloudilová 3. místo.
Vyrovnaného běhu dosáhli starší žáci ve složení František Koranda, Viktor Valeš, Jan
Nejedlý, Lukáš Vokatý
a Jan Kovář a společně
si doběhli pro krásné
3. místo. Všem závodníkům sluší poděkování
za vzornou reprezentaci naší školy i v dosti
chladném zářijovém počasí.
Vladimír Máca

NÁVŠTĚVA PRVŇÁKŮ VE ZLATÉ KORUNĚ
Dne 9. 10. 2018 vyjely děti z prvních tříd na exkurzi do kláštera ve Zlaté Koruně.
Děti byly rozdělené do dvou skupin, které se během dopoledne vystřídaly. První skupina zahájila
program prohlídkou vnitřních i venkovních prostor kláštera, během níž děti vyplňovaly pracovní
list. Pan průvodce poutavým vyprávěním seznámil děti například s každodenním životem mnichů
v cisterciáckém klášteře, s jejich znakovou řečí, s památnou lípou kapucínkou, s architektonickými
zajímavostmi, slunečními hodinami atd.
Druhá skupina si nejdříve prohlédla obrazy zlatokorunské školy. Zde se děti prostřednictvím výukových obrazů názorně seznamovaly se životem ve 2. polovině 18. století, řemesly a významem
vzdělání. Nejprve si obrazy cca 2 - 3 minuty soustředěně prohlížely a snažily se zapamatovat co
nejvíce „motivů“, které byly na obrazech znázorněné. Poté se je snažily vyjmenovat. Pro děti byly
také připravené puzzle s motivy tehdejšího života. Skupina pak pokračovala do výtvarné dílny, která
měla více „stanovišť“. Děti si sešily malý sešit, vyrobily si pečeť s motivem zlatokorunské rozety,
kterou si jako suvenýr odnesly s sebou, vymalovaly tuhými temperami korunu, vybarvily rozetu,
madonu či gotické okno.
Díky bohatému programu doba vyhrazená na exkurzi rychle utekla a děti odjížděly domů se spoustou zážitků.
Ilona Klimešová, Ludmila Hrušková
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BRONZOVÁ DĚVČATA A ZLATÍ HOŠI
Ve čtvrtek 11. 10. 2018
se děvčata z prvního
stupně naší školy zapojila do celorepublikové
soutěže ve florbalu a
nevedla si vůbec špatně. Náš omlazený tým
vybojoval dvě vítězství,
a to se ZŠ Bechyně 1:0,
dále porazil ZŠ Bolzano
Tábor 3:0. Dva zápasy
naše „Komety“ shodně
remizovaly se ZŠ Chotoviny a ZŠ Borotín
2:2. Porážku 2:3 utrpěly pouze od ZŠ Tučapy.
Naše dívky se dokázaly
díky své bojovnosti prodrat až na 3. místo, což
byl obrovský úspěch.
Děkuji všem za reprezentaci školy.
Sestava: Karolína Hamajová, Gabriela Vlnová, Veronika Holcová,
Lucie Jansová, Julie
Hryzáková, Barbora Sti-

borová, Tereza Ručková, Zuzana Pejšová.
V pátek 12. 10. 2018 si
chlapci z prvního stupně
naší školy zahráli okresní kolo florbalového
turnaje, který je nazvaný „ČEPS cup“. V naší
velmi těžké skupině
jsme neztratili ani bod,
když jsme porazili tyto
týmy: ZŠ Zborovská
Tábor 4:2, ZŠ Sezimovo
Ústí 15:2 a ZŠ Malšice
8:3. Po prvním místě
ve skupině bylo jasné,
že si „Sobíčci“ zaslouží
medaile. Nakonec měly
příchuť zlata, protože
chlapci ve finálových
bojích porazili ZŠ Bechyně 7:4 a ZŠ Tučapy
5:3. Moc gratulujeme
hochům k vynikajícím
výkonům a postupu do
dalšího, nyní už krajského kola této soutěže.

Sestava: Daniel Hanzal,
Jakub Tuček, Michal
Paleček, Lukáš Novák,

Petr Štěpán, Patrik Štěpán, Jan Holas, Mikuláš Ježek, Jonáš Čížek,

SŠŘ A ZŠ SOBĚSLAV
O VELIKÉ ŘEPĚ
Letošní teplý a slunečný
podzim nám
umožňuje trávit dostatek
času na školní
zahradě,
kterou musíme připravit k zimnímu
odpočinku. Aby sklizeň vypěstované zeleniny byla nejen poučná, ale
i zábavná, zahrály si děti pohádku O
veliké řepě s vlastnoručně vyrobenými
maskami. Pracovní vyučování na naší
ZŠ je dětmi velmi oblíbený předmět.
Mezipředmětové vztahy se prolínají
celou výukou, děti se zábavnou formou
učí i to, že „bez práce nejsou koláče“
a není tedy ani polévka z červené
řepy, či nejsou ani hranolky z brambor, nebo halloweenské dýně. Pravdivost tohoto přísloví si děti ověřují také
při sběru žaludů pro lesní školku, kdy
„koláče“ se promění ve vstupenku na
výstavu drobného zvířectva, na kreslenou pohádku Coco a na další akce,
jež nás ještě čekají.
Mgr. Jana Drsová

David Janovský, Šimon
Slavík.
Ilona Klimešová
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Vydejte se hledat
poklad do sklepení
hradu v Soběslavi.
Během hry budete
luštit, hledat
a trochu
se bát.

SŠŘ A ZŠ SOBĚSLAV
V
vás srdečně zve
v pátek 16. listopadu 2018 od 8 do 15 h.
avi
turního domu města Sob
ob
av
CÍÍ
EJNOU VÝSTAVU PRACÍ
p
při příležitosti 24.ročníku
ku
u
í
tické soutěže středních
h

9. 11.
od 17 hodin
Poznejte tajemná
místa Rožmberského
hradu
Více na
www.musobeslav.cz
/infocentrum/kulturni-akce

ZŠ E. BENEŠE
VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA V NAŠÍ ŠKOLE
Čtvrtek 27. září byl pro všechny žáky neobvyklým dnem. Na naší škole probíhala akce
s názvem Chování za mimořádných situací.
Na třeťáky a čtvrťáky čekal v tělocvičně záchranář z vodní záchranné služby s velmi poutavým programem. Ukázal nám speciální vybavení jako např. házecí pytlík
s plovací vestou, páteřovou desku a transportní vanu, suchý oblek, neopren, nafukovací dlahu, resuscitátor a mnoho dalších, neméně zajímavých věcí. Děti si mohly
vyzkoušet transport zraněného na lehátku, aplikaci nafukovací dlahy i záchranu tonoucího (samozřejmě v suchu a pohodlí tělocvičny). Zopakovaly si také základy první pomoci zábavnou formou a ze setkání s panem záchranářem odcházely nadšené,
za což mu patří velký dík.
Lucie Hovorková, ZŠ E. Beneše

DDm
INFORMACE
Dne 3. a 4. 11. pořádáme Krajský turnaj ve stolním tenisu
„O pohár ředitele
DDM“. Srdečně zveme
příznivce tohoto sportu do sportovní haly.
Začátek turnaje vždy od 9 hodin.
V sobotu 10. 11. pořádáme zájezd do
Prahy – „Příběh Pražského hradu“.

Navštívíme stálou expozici s doprovodným programem „Hra na Hrad“, který
je komponován tak, aby podporoval aktivní zapojení dětských návštěvníků do
poznání historie Pražského hradu. Cena
zájezdu (vstupné, jízdné) 180 Kč, členové zájmových kroužků DDM 160 Kč.
Zájemci se mohou přihlásit předem
v DDM, nejpozději do 5. 11. nebo na
tel. 381 522 013.

V sobotu 24. 11. se koná v DDM
Tvořivá dílna „Adventní dekorace“ pro
děti od 7 let. Začátek v 9 hodin, cena
(materiál) 50 Kč, pro členy zájmových kroužků DDM 40 Kč. Přihlášky
předem, nejpozději do 20. 11. nebo na
tel. 606 200 085.
Jaroslava Kohoutová
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i my
JAK MŮŽU DOBŘE ROZVÍJET SVOJE DĚŤÁTKO?
Máte doma malého průzkumníka, který se vám zdá příliš rychlý či pomalý,
hodně upovídaný či nemluvící? Máte
prostě pochybnosti o jeho chování a vývoji, anebo chcete vyzkoušet nové hračky, hry a pomůcky, které by ho bavily
a pomáhaly?
Ve čtvrtek 8. listopadu od 9 do 16.30 h vám zdarma poradíme,
jak si hrát a rozvíjet vaše “neposedné” děťátko. Naše průvodkyně
mají dlouholetou praxi v práci s dětmi s různými odchylkami
ve vývoji, umí poradit ty správné hry a postupy.

Vyzkoušet si můžete některé ze stovek hraček, pomůcek a knížek!
Dveře otevřené budou 8. listopadu především pro maminky
dětí do 7 let a pro odborníky, kteří s dětmi pracují. Vítáni jsou
však všichni zvědavci! Najdete nás v 1. patře budovy České
pošty v Soběslavi (Tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5).
Dveře otevřené jsou součástí celorepublikové akce Týden rané
péče. Raná péče je bezplatná služba pro rodiny dětí do 7 let, které
jsou ve vývoji opožděné či mají handicap.
Těšíme se na vás

Klára Csirková, ředitelka I MY, o.p.s.
www.imy-sdruzeni.cz

FESTIVAL PĚVECKÝCH SBORŮ
Další pěkný hudbou naplněný večer jsme zažili v pátek
12. 10. v Kulturním domě města
Soběslavi.
Program uvedla pořádající
Novita výběrem českých, moravských a slovenských písní.
Pomalejší písně střídaly živější,
takže se nikdo nestihl nudit. Po
ní vystoupil třeboňský Pěslav-Ozvěna, jenž nadchl publikum
mimo jiné krásným a citlivým
provedením hitovky K. Gotta

„Muzika“
ve
zpracování
D. Vančury.  
Následovala klavírní improvizace Tomáše Pavlána, jazzová
a poté ježkovská. Babičku Mary
a Život je jen náhoda si zazpívalo i publikum.
Po přestávce přišel se svým dynamickým a svěžím programem
českobudějovický Projekt Sbor.
Jeho sbormistr se ukázal být
i výborným bavičem, který polechtal bránice publika každým

svým komentářem.
Po něm nastoupil pražský Vokál
klub, který naše město navštívil
v rámci projektu Bílá pastelka,
zaměřeného na pomoc nevidomým. Jeho vystoupení bylo
také vydařené a potěšil nás procítěným provedením především
zahraničních písní.
Závěrečnou česko-slovenskou
hymnu a Hašlerovu Písničku
českou v provedení všech sborů
si s námi zazpívalo i publikum.

Velmi děkujeme všem účinkujícím za jejich perfektní nasazení,
a také publiku, které dotvářelo
atmosféru celého večera. A těšíme se na další ročník festivalu,
který se bude od příštího roku
konat nově v jarních měsících.
Pěvecký sbor Novita,
Jana Dvořáková
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Neděle 25. 11. 14.00 - 17.00

Výstava soběslavských spolků u příležitosti
100. výročí vzniku Československé republiky
vystavují: obec baráčníků Soběslav,
TJ Sokol Soběslav, Český rybářský
svaz Soběslav, dobrovolní hasiči, Divadelní spolek Chvalovský, loutkářský
soubor Kašpárek a kamarádi, chovatelé
a Aeroklub Soběslav

DESKOHRANÍ v kinokavárně
Nabídka z více jak 40 her
vstup zdarma

v Městské knihovně Soběslav

do 6. 11. 2018

RC SOBÍK
Na začátku října si maminky a děti užily
babí léto na podzimním pobytu. Celkem
se zúčastnilo 29 příznivců našeho spolku. Tentokrát jsme navštívily Borovanský
mlýn. A co nás zde čekalo za dobrodružství? Navštívily jsme farmu se zvířátky a půdu plnou pohádek.
Každý den trávily maminky s dětmi čas u tvoření, kde si vyrobily
nejen draky, které jsme nechaly prolétnout na drakiádě. Mimo to
jsme nelenily a každý den cvičily u písniček a básniček. Každý
den jsme zažily plno dobrodružství a večer před spaním se loučily
s pohádkou, kterou pro děti připravovaly samotné maminky. Další
pobyt bude opět na jaře, tentokrát budete mít možnost si vybrat,
jestli vezmete i tatínky, nebo ne. Už nyní se moc těšíme.

koná 29. listopadu od 9 do 12 h v Kulturním domě města Soběslavi.

Pravidelný program:
PONDĚLÍ

9.30–10.30

Cvičení s kočárky

ÚTERÝ

9.00 – 10.15

Pohybové hrátky I.
(pro děti od 4. měsíce)
Pohybové hrátky II.
(pro lezoucí děti)
Pohybové hrátky III.
(pro chodící děti do 1,5 roku)
Pohybové hrátky IV.
(pro děti od 1,5 roku do 3 let)
(Power)Jóga a kompenzační
cvičení pro děti (5-9 let)
Cvičení s kočárky
Powerjóga pro maminky
s dětmi
Těhotenské cvičení

10.30 – 11.45
STŘEDA

10.30 – 11.45

A co nás čeká v listopadu?
První pátek 2. listopadu máte možnost opět navštívit Sobíkovo
tvoření s volnou hernou pro děti v čase od 9 do 11 hodin. Ve stejný
den od 19 h do 20. 30 h budou tvořit a zároveň relaxovat samotné
maminky. Tentokrát bude tvoření zaměřeno na podzimní tematiku
a Montesorri hračky pro děti.
I tento listopad pořádáme předvánoční BURZU HRAČEK
A KNIH. Máte zde jedinečnou možnost si levně pořídit vánoční dárky nebo si udělat doma místo na věci nové. Místo na
prodej (50 Kč/stůl) je nutné rezervovat na tel. 725 884 824. Burza se

9.00 – 10.15

16.00 –17.00
ČTVRTEK

9.00 – 10.00
9.30 –10.30
17.15 – 18.15

Pro aktuální informace sledujte naše webové či facebookové
stránky.
Za kolektiv RC Sobík Iva Čejková
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DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
V neděli 28. října jsme oslavili státní svátek. U příležitosti 100.
výročí se o víkendu na různých místech republiky včetně Soběslavi a okolí konaly slavnosti a jiné kulturně-společenské akce.
Reportáže z některých z nich uveřejníme v následujícím čísle
Hlásky. Ve sváteční den, ale před 100 lety, byla na Václavském
náměstí vyhlášena samostatnost a pro národy bývalého Rakousko-Uherska se začaly psát nové dějiny. Události 28. října 1918
s nadšením uvítali i tehdejší obyvatelé Soběslavi a okolí. Atmosféru
významného říjnového dne přibližuje opis z kroniky města Soběslavi, jejímž autorem byl v té době kronikář Jan Lintner. Přečíst si jej
můžete na této straně.
(28. říjen 1918)
Dopoledne zamračeno, odpoledne slunečno, pak opět zamračeno.
Bylo to v pondělí, po polední přišla zpráva, že Rakousko-Uhersko
kapitulovalo, prosí Wilsona o mír, uznává samostatnost Československého státu. Zpráva tato vyvolala ve městě čilý ruch. Na ulicích všude hloučkují se lidé. Na náměstí před knihkupectvím p. Viléma Smrže
je plno obecenstva živě debatujícího. V tom kdosi přinesl strojem psanou
zprávu, že Rakousko-Uhersko jest ochotno přijmout podmínky Wilsonovi. Zpráva byla zástupem přečtena, načež ji pan Alois Březina dal
vyvěsit do výkladní skříně. Zástup lidí stále vzrůstá a od úst k ústům
letí radostné „Máme svůj stát!“-„Sláva Československému státu, Wilsonovi, Masarykovi, Francii, legiím!“ Konečně zástup ovládnutý jednou
radostí, jednou společnou vůlí, zapěl jakoby jediným hrdlem Kde domov
můj. Shluk lidí v počtu několik set utvořil průvod a za zpěvu národních
a sokolských písní obešel několikrát náměstí a pak šel městem a na domech objevují se prapory, na náměstí první na domě pí Kracíkové. Obecenstvo samo odstraňovalo orly z úředních budov a i poštovní schránky
natřely v barvách národních.
Městská rada ještě téhož dne dala vyhlásiti veřejně první zákon československého státu vydaný Národním výborem v Praze 28. října 1918,
jímž se oznamuje, že samostatný stát československý vstoupil v život.
A aby zachována byla souvislost dosavadního právního řádu, sestaveno
provolání, aby nenastaly zmatky a upraven byl nerušený přechod k normálnímu státnímu životu, Národní Výbor jménem Československého národa, jako vykonavatel státní svrchovanosti nařizuje:
- článek 1. Státní formu Československého státu určí Národní shromáždění ve srozumění s Československou národní radou v Paříži jako
orgánové jednomyslné vůle národu. Než se tak stane, vykonává státní
svrchovanost Národní Výbor.
- článek 2. Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony zůstávají prozatím
v platnosti.
Provolání k lidu zemědělskému vydal současně člen Národního Výboru Karel Viškovský, tiskem V. Šafránka v Táboře, nákladem vlastním:
„Drahý lide zemědělský! Velký den svobody nastal! Jste ode dneška syny
velkého národa, občany Československého státu. Po čem staletí toužila
česká srdce, pro co jsme trpěli a bojovali, jest skutkem. Nechť zaplesá
do poslední chaloupky český venkov a raduje se s celým národem. Český venkov byl kolébkou znovuvzkříšení národa, hradbou proti úsilí jeho
nepřátel, nechť zůstane i nadále jeho pilířem. Veliký úkol očekává zemědělství v budoucím vývoji národa, nejhlavnější musí však splniti ihned.:
Zachraňte osvobozený, ale hladovějící národ. Vše pro vlastní spolubratry! Vykonejte svou povinnost! O to prosí vás všechny Váš dosavadní
poslanec a přítel.“

Lidové shromáždění na Václavském náměstí v říjnu roku 1918.
Zdroj: www.wikipedie.org

ZÁJEZDY SVAZU TĚLESNĚ
POSTIŽENÝCH
Dne 7. 6. se vydal Svaz tělesně postižených na zájezd. Tentokrát se
cílem naší výpravy stal barokní zámek Jemniště, který se nachází nedaleko Benešova. Cestu autobusem jsme zahájili v ranních hodinách
a celý den nás provázelo příjemné počasí. Po příjezdu se nám naskytla nádherná podívaná na známý zámek Jemniště, který je obklopen
krásně udržovaným parkem. Příjemná průvodkyně nás provedla touto skvostnou památkou. Po prohlídce někteří z nás zavítali do místní
kavárny, poté mohli obdivovat krásy zahrady. Naše další kroky vedly
do nedaleké restaurace Fara, kde jsme se společně sešli u pozdního
oběda, po němž jsme se vydali na cestu domů. Poděkování patří paní
Marii Musilové, která se spolupodílela na organizaci zájezdu.
Druhým letošním zájezdem STP bylo divadelní představení Rebelové.
V podvečerních hodinách jsme společně odjeli do Týna nad Vltavou,
kde jsme mohli zhlédnout muzikál v podání amatérské divadelní společnosti Vltavan. Tento divácky velmi vyhledávaný zážitek byl umocněn jedinečným kouzlem otáčivého hlediště. Vydařené večerní představení pro nás bylo milým zpestřením horkých červencových dní.
Počasí našemu zážitku více než přálo a umožnilo nám si užít skvělou
podívanou plnou známých písní. Po nástupu do autobusu se spustila
velká bouřka, která už nám ale nebránila v tom, abychom se v pořádku
navrátili domů.
Děkujeme všem, kteří se s námi vydávají na společné zájezdy, a těšíme se zase někdy příště.
Jiřina Sýbová, vedoucí zájezdu
Senior klub při Svazu tělesně postižených pořádal letos zájezd na
státní zámek Kratochvíle. Zámek je stavbou, která neměla v Čechách
druhé poloviny šestnáctého století obdoby. Je výrazem velkorysosti
Viléma z Rožmberka a ve své konečné podobě představuje klenoty
stavitelského a dekoračního umění doby renesance. Prohlídka zámku
zaměřená na renesanční interiéry a architekturu se nám velmi líbila.
Byl to opravdu krásný zážitek, který jsme si odtud odnášeli.
Kromě toho jsme ještě navštívili poutní mariánské místo Lomec.
Je to klášter, který je umístěn v lese a nachází se zde hřbitov bývalých
obyvatel kláštera. Zámkem nás provázela velice sympatická sestra
a zároveň nám ochotně a poutavě odpovídala na naše dotazy.
Počasí se vydařilo, a tak jsme si užili hezký den. Všichni se těšíme za
rok na další zajímavý výlet. Alena Antoláková, vedoucí senior při STP
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V SOBĚSLAVI SE KONALA TRADIČNÍ VÝSTAVA CHOVATELŮ
O víkendu 5. – 7. 10.
pořádal ZO ČSCH
Soběslav v areálu chovatelů tradiční třídenní
výstavu drobné zvěře
a exotického ptactva,
letos obohacenou o speciální výstavu jihočeské
pobočky Moravských
pštrosů.

Návštěvníci
mohli
zhlédnout různá plemena králíků, hus, kachen,
slepic, křepelek, holubů
a výletků, včetně papoušků, korel, neofém,
rosel či zebřiček.
Vedle chovných zvířat a
pestrobarevného ptactva
rodiče a děti obdivovali
také řadu ukázkových

expozic. Ty byly mimo
jiné věnovány okrasné
vodní drůbeži, šnekům
africkým nebo ovci
Zwarbles a děti ocenily
oslíka v oddělené ohradě. Za útratu se všichni
mohli občerstvit nejen
chutnou rybou a pochoutku zapít alkoholickými i nealkoholickými
nápoji. Zapálení chovatelé doplnili své zásoby u stánku s krmivem
a chovatelskými potřebami. Odnést si také

mohli nějaké chovné
zvíře ze zdejší burzy
a květiny či kaktusy, které se v areálu prodávaly.
Významnou součástí třídenní výstavy bylo udílení pohárů chovatelům
za nejlépe ohodnocenou
drobnou zvěř a výletky v různých kategoriích. V pátek dopoledne
předal starosta města
Jindřich Bláha Putovní pohár starosty města Soběslavi chovateli
Františku Veselému, kte-

rý získal ocenění za nejlépe ohodnoceného králíka. V neděli pak byly
předány místostarostou
města Vladimírem Drachovským poháry do
rukou různých chovate-

lů za nejlepší hodnocení
v různých kategoriích.
Putovní pohár si odnesl také Eduard Prexl za
nejlépe
ohodnocenou
kolekci
moravského
pštrosa.
redakce

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK ZÁŘÍ 2018
POLICIE VARUJE:

V posledních dnech policie
zaznamenala
několik
případů podvodného jednání
páchaného na seniorech, kdy
pod smyšlenou záminkou lákají z těchto finanční
hotovost. Osobnímu setkaní s ohroženými
osobami (seniory) předchází telefonát, pod
záminkou, že volá vnuk či vnučka nebo někdo
z blízkých příbuzných.

•

•

Jak se vyhnout podvodu:
•

•
•
•

•

Podvodníci využívají různé záminky a
lsti, aby se dostali k vašim penězům.
Chtějí vniknout do vašeho bytu, a pokud z vás nevylákají peníze přímo,
ovládají řadu způsobů jak vás okrást.
Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho
cizího nevpouštějte do svého bytu.
Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si
návštěvníka prohlédnout, instalujte si
na dveře bezpečnostní řetízek, který
udrží dveře jen pootevřené. Některé
věci tak můžete vyřídit bezpečněji.
Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či
jiných služeb (odečet plynu apod.) nechte si předložit jeho služební průkaz,
nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo

•

•

instituci, na kterou se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou
službu nestojíte.
Nepodléhejte lákavé vidině snadného
zbohatnutí. Podomní nabídky výher
v loterii nebo výhodných koupí odmítejte - v naprosté většině jde o podvod.
Udržujte dobré vztahy se sousedy
v domě. Napište si jejich telefonní čísla, v případě potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší.
Důležitá telefonní čísla (policie, lékař,
hasiči aj.) mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc.
Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných příslušníků, natož cizích lidí,
k podpisu závažných dokumentů např.
k převedení bytu, domu nebo chaty
nebo poskytnutí peněžních půjček.
Vše si v klidu a pečlivě promyslete.

Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s právníkem, nechte si poradit od
dalších věrohodných osob. Většina institucí a nevládních organizací, která poskytuje pomoc seniorům, nabízí i bezplatnou
právní poradnu.

NP – neznámý pachatel

Dne 11. 9. v obci Soběslav, před
prodejnou papírnictví odcizil
muž pánské trekingové kolo,
čímž poškozené způsobil škodu
4.900 Kč. Dne 15. 9. byl podezřelý s jízdním kolem vypátrán a kolo bylo následně vráceno oprávněné osobě.
•

NP v období 20. 9. do 25. 9.
odcizil mezi obcemi Vyhnanice a Černice z nezajištěného kabelového vozíku
hydraulické a elektrické rozvody s příslušenstvím, čímž
způsobil škodu právnické
osobě ve výši 15.000 Kč.

•

NP v období od 23. 9. do
24. 9. vnikl v obci Rybova Lhota za použití síly
do rodinného domu, který
prohledal a odcizil z něj
různé věci. Poškozenému
způsobil škodu na poškození ve výši 10.000 Kč
a na odcizení 12.779 Kč.
prap. Romana Šuléřová
OO PČR Soběslav
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VZS

Noc vědců na Svákovské
hvězdárně se vydařila

50 let Vodní záchranné služby ČČK
V sobotu 22. září oslavila Vodní záchranná služba ČČK 50
let své existence. Při této příležitosti byli oceněni dva lidé z našich řad.
Vladimír Beránek, zakladatel a od té doby předseda soběslavské VZS,
převzal ocenění od hejtmanky kraje Mgr. I. Stráské. Druhý oceněný byl
Jaroslav Klimt, dlouholetý člen VZS Soběslav, převzal pamětní medaili
z rukou vedení Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.
Kamil Dedecius

Za krásného počasí, při příležitosti 100 let české vědy, se
5. října uskutečnila na Svákovské hvězdárně Noc vědců. Už za světla jsme na obloze pozorovali hvězdářským
dalekohledem planetu Jupiter. Pro děti byl připraven
test z astronomie, odpovědi bylo potřeba najít v zahradě
kolem hvězdárny. Své znalosti si otestovaly nejen děti,
ale i mnozí dospělí. Mezitím se setmělo a nad námi se
rozzářily hvězdy. Kromě nejznámějších souhvězdí jako
je Velký a Malý vůz, Andromeda, byla vidět i Mléčná
dráha, planety Mars, Jupiter a také Saturn se svým prstencem. Jako kometa nad námi na chvíli zazářila vesmírná stanice ISS a spatřili jsme i několik padajících hvězd.
Jediné místo, nad kterým nebylo možné pozorovat noční
oblohu, byla oblast nad Soběslaví. Světelné znečištění z
města je totiž mnohem silnější, než světlo z hvězd.

Kniha o absolventech
Jirsíkova gymnázia

U příležitosti 150. výročí založení Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka
v Českých Budějovicích dal jeho absolvent a českobudějovický archivář PhDr. Jiří Cukr dohromady jedinečnou publikaci s názvem Galerie
vybraných absolventů Jirsíkova gymnázia – 350 portrétů od A do Ž.
Krátkými životopisnými medailonky jsou v ní představeni význační
absolventi, kteří na tomto ústavu odmaturovali.
Na gymnáziu za 150 let jeho existence odmaturovalo na 15 000 studentů a řada z nich pocházela i ze Soběslavi a okolí. V publikaci jsou blíže
zmíněni zdejší rodáci Jan Lintner (archivář a muzejník) a Karel Pánek
(lékař v sanatoriu v Šanghaji). Soběslavský učitelský ústav vychodil
např. Jakub Alois Jindra, který se proslavil jako organizátor dobrovolného hasičství u nás, nebo Antonín Veselý, který se vedle pedagogické
činnosti věnoval botanice a pořádání kurzů lepenkářství a knižní vazby.
Z blízké obce Hlavatce pocházel kněz a diplomat Jaroslav Machula,
z Myslkovic kněz československé církve a profesor Husovy fakulty
Karel Statečný a z Přehořova právní historik Karel Kadlec.
Kniha je k dostání v českobudějovických knihkupectvích nebo v Jihočeském muzeu, kde zároveň do 13. ledna 2019 probíhá výstava k dějinám gymnázia.
(reklama)

Návštěvníci se nakonec dočkali i přednášky Martina
Kákony s názvem „Proč je důležité, aby princezny znaly jadernou fyziku“ o těch nejmenších částech hmoty.
Účast byla tak velká, že už se do přednáškové místnosti
nevešel poslanec Lukáš Kolářík.
Po přednášce pokračovalo pozorování noční oblohy. Někteří návštěvníci postupně odcházeli domů, jiní, i přes
velkou zimu, vydrželi pozorovat až dlouho do noci.
Všichni si odnesli plno dojmů a nových poznatků z
astronomie a fyziky.
Miloš Bučinský

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA
BURZU A TRHY

4. 11. 2018
od 7 do 11 hod
areál chovatelů

K nákupu drobného zvířectva, farmářských produktů
a chovatelských potřeb.
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VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE
(vybrané akce KD)
•
Pátek 2. listopadu
VÄRTTINÄ
Koncert finské legendy folku i folkloru. Pořádá Spolek
přátel kultury a veselských pískoven ve spolupráci s
kulturním domem. Velký sál KD od 20:00 hodin.

•
Úterý 6. listopadu
SEMINÁŘ – NABÍDKA DOTACÍ PRO DOMÁCNOSTI
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„Jsme různí, ale patříme k sobě.“
Naprosto výstižný slogan, který nás provázel celým dnem.
Jsme různí – lidé se zdravotními problémy či jinými komplikacemi znesnadňujícími život, dobrovolníci, sportovci, děti, hrdinové nasazující vlastní životy za životy jiných, studenti, politici, obyčejní lidé, kterým nejsou
příběhy těch ostatních lhostejné. Všichni tito lidé spojili své síly, aby pomohli tam, kde to je potřeba a těm, kteří si to zaslouží.
Soběslavský kemp TJ Spartak u řeky Lužnice ožil v sobotu 22. 9. 2018 akcí
s názvem Dobroběh. Byl to teprve druhý ročník, a už o něm nemůžeme
mluvit jenom jako o běžeckém závodě, stalo se z něj totiž mnohem víc.
Celou akci téměř celý rok připravovala Diakonie Rolnička společně se
42. mechanizovaným praporem Svatováclavským z Tábora a běžeckou
skupinou Rozběháme Soběslav, která je místní odnoží celorepublikového
projektu Rozběháme Česko.

Státní fond životního prostředí ČR a Město Veselí n.
L. srdečně zvou na seminář, kde pracovníci Státního
fondu životního prostředí ČR poskytnou aktuální informace o datačních možnostech z programu Nová zelená
úsporám a z programu Dešťovka. Víceúčelový sál KD
od 16:00 hodin, vstupné: zdarma.
•

Čtvrtek 8. listopadu

LISTOVÁNÍ – DOPPLER – ERLEND LOE
Doppler, hlavní hrdina knihy, spadne v lese z kola a
začne přemýšlet o svém životě, který mu připadá moc
„pilný“. Svou hlubokou osobní krizi řeší tím, že opustí
ženu a děti a přestěhuje se do lesa. V roli Dopplera vystoupí Lukáš Hejlík. Víceúčelový sál KD od 19 hodin.
Středa 14. listopadu
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ – Divadelní společnost Háta
Divadelní komedie s množstvím komediálních situací,
překvapivým závěrem a hereckým obsazením plným
známých jmen. Hrají: Lukáš Vaculík a další. Velký sál
KD od 19:30 hodin.
•

Sobota 17. listopadu

EXHIBICE BOX A MMA NIGHT
Boxerský ring bude umístěn přímo ve velkém sále KD.
Velký sál KD od 18:00 hodin.
•
Úterý 20. listopadu
V rámci projektu SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN
se v listopadu setkáme s prozaičkou a básnířkou Annou
Bolavou, autorkou prvotinou Do tmy (2015), básnické sbírky Černý rok (2013) a románu Ke dnu (2017).
Městská knihovna Veselí n. L. od 18:30 hodin.
•
Pátek 23. listopadu
KEKS
Taneční zábava populární rockové kapely. Velký sál
KD od 21:00 hodin, vstupné: 200 Kč.
•
Neděle 25. až středa 28. listopadu
ADVENTNÍ VÝSTAVA
Pořádá DDM Veselí nad Lužnicí. Velký sál KD neděle
od 14 do 17 hodin.
Více na www.kd-veseli.cz.
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.

Dopoledne se areálem kempu proháněly děti. Nejdříve na klasické běžecké
trase a poté si mohly vyzkoušet dětskou army trasu s překážkami. Každý
dostal odměnu a ti nejšikovnější v každé věkové kategorii získali i medaili
a dárky od sponzorů. Některé děti dokonce zvládly oba dva závody.
Ve 13 hodin odstartoval závod na 6,7 km na klasické běžecké trase a v 15:00
přišlo vyvrcholení celého dne – Army běh. Celkem 13 překážek čekalo na
závodníky na trase dlouhé 6,5 km. Všichni museli překonat překážku, jinak následovaly trestné dřepy nebo angličáky. Závodníci museli například
přelézt lanovou lávku a síť, přebrodit se řekou, vylézt na 8 metrů vysoký
val, proplazit se pod dráty a také se občerstvit živým červem.
Kromě běžeckých a překážkových tras se letos oproti loňsku rozšířila možnost účasti o pěší trasu, což uvítali ti, kteří chtějí pomoci, ale běh je pro ně
příliš obtížná disciplína.
Celý den měli návštěvníci kempu možnost využít i doprovodný program
nebo nabídku Čajovny Rolnička k občerstvení. I díky pěknému počasí
v posledním letním dnu to byla krásně strávená sobota pro celou rodinu.
Díky počtu 478 účastníků na všech trasách se podařilo ze startovného
a prodeje na místě vybrat neuvěřitelných 143 000 Kč. Obrovský dík všem,
kteří se zúčastnili nebo jakkoliv podíleli na organizaci a za rok se na vás
těšíme zas!
Za Rozběháme Soběslav Marcela Procházková
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FOTBAL
•

FK Spartak Soběslav - FK Admira Praha 0:1 (0:1)

Rozpis utkáních v listopadu 2018

Branka: 45. Vosický
•

•

•

DOROST

FK Hořovicko – FK Spartak Soběslav 4:2 (2:1)
Branky: 10. a 58. Novotný, 12. Kopáč (pen.), 76. Anýž
- 21. Vaněk, 84. Dvořák.
FK Spartak Soběslav – FK Jindřichův Hradec 1910 2:3 (1:2)
Branky: 18. Vaněk, 53. Kutner – 37. a 88. Toman, 34.
Völfel.
Český lev-Union Beroun – FK Spartak Soběslav 5:1 (3:1)
Branky: 16. Ježek, 42. Lhotka, 44. Pelikán, 69. Sklenář,
85. Krůta, 40. Kutner.

11.

3.11. – 14:30 h 4. třídy - Č. KRUMLOV, VAJGAR JH
4.11. – 10:30 h 3. třídy - TÁBOR, LINZ
4.11. – 17:00 h MUŽI - TJ LOKOMOTIVA VESELÍ N.L.
„DERBY“
18.11. – 17:00 h MUŽI - HC MILEVSKO 2010
24.11. – 10:00 h MŽ, SŽ - HC MILEVSKO
25.11. – 17:00 h MUŽI - TJ HLUBOKÁ N.V. KNIGHTS
V programu chybí utkání nadstavbových částí krajských lig
dorostu a juniorů, které byly losovány až po uzávěrce. Informace o utkáních naleznete na webu www.spsobeslav.cz.

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych poděkoval firmám Sapeli, Computel CZ, Hokejové
potřeby, Čerpací stanice ELÁN Soběslav, Miloši Macháčkovi
a Zdeňku Rohovi za finanční podporu a výpomoc s montáží

„POJĎTE HRÁT HOKEJ NA HŘIŠTĚ!“
dvou víceúčelových branek na dětském hřišti u ulice Na Jezárkách. Tímto zveme všechny děti, které mají zájem o hru s míčem a pukem, aby nově instalované vybavení využily kdykoliv
od března do listopadu.
Miloš Macháček

Soběslav

Ne 4.11.

10,00

MUŽI
13.

Tachov

Soběslav

So 3.11.

14,00

14.

Soběslav

Čížová

So 10.11.

14,00

15.

Mar.Lázně

Soběslav

So 17.11.

13,30

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS

HOKEJ
3.11. – 10:00 h MŽ, SŽ - ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI

Chotoviny

(LISTOPAD 2018)
program sportovišť TJ Spartak naleznete
na spartaksobeslav.isportsystem.cz/
•
•
•
•

NEDĚLE, 4.11.
NEDĚLE, 11.11.
NEDĚLE, 18.11.
NEDĚLE, 25.11.

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

VSTUPNÉ 40 Kč

SILVESTROVSKÝ BĚH
ULICEMI MĚSTA SOBĚSLAVI

31. 12.

náměstí Republiky

od 21 h
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KAROLÍNA PODLAHOVÁ MISTRYNÍ ČR
O víkendu 22. a 23. 9. se konalo MČR žáků a žákyň v atletice v Jablonci nad Nisou. Zúčastnila se ho i reprezentantka
táborského atletického oddílu
Karolína Podlahová, která si
svými výkony během sezony
řekla o nominaci hned ve dvou
disciplínách, a to skoku o tyči
a skoku dalekém. V sobotu v
podvečer nastoupila ke svému
závodu v prvně jmenované disciplíně, kde byla vzhledem k 1.
příčce v průběžných tabulkách
pasována do role favoritky.
Tuto roli pak bezezbytku potvrdila. Všechny její soupeřky
si vylámaly zuby na výšce 323
cm, přes kterou se Kája přenesla na 1. pokus. Její další účinkování v soutěži přineslo 3x
vylepšený osobní rekord. Ten
se v chladném podvečeru zastavil na výšce 350 cm. Karolína
tak po jarním triumfu na halovém MČR v Ostravě potvrdila,
že v současnosti je mezi žákyněmi (ročník narození 2003
- 2004) nejlepší u nás. Díky
tomuto vítězství se nominovala
na mezistátní utkání, které se
konalo hned následující týden
v maďarském Györu. Česká
výprava žáků a žákyň do 16 let

si počínala výborně a v obou
kategoriích zvítězila. Sama Karolína přispěla plným bodovým
přídělem a vyhrála svou soutěž.
V následujících týdnech si od
závodění odpočine a bude se
věnovat přípravě na halovou
sezonu.

Poděkování patří zejména jejím
trenérům. Zdeňku Lubenkému,
který se stará o její výkonnostní růst ve skoku o tyči a za
kterým Kája 2x týdně dojíždí
do Prahy a táborskému Jiřímu
Smetanovi, pod jehož vede-

ním trénuje skok daleký. Velké
díky patří rovněž firmám BANES Soběslav a Jasanka s.r.o.
za jejich podporu.
Jan Podlaha

KRASOBRUSLAŘSKÁ SEZONA V PLNÉM PROUDU
staví se také při hokejových zápasech mužů,
kde opět budeme návštěvníkům zpříjemňovat třetinové přestávky.

Tak jako každým rokem
jsme letošní sezonu zahájili naším soustředěním, kde se děti nejen
zdokonalovaly v technice bruslení a kondiční
přípravě, ale také si užily týden po boku svých
kamarádek a kamarádů.
Pravidelné tréninky začaly hned v září, kromě
pilování techniky a kondice sestavují závodící
děti s choreografkou
Barbarou
Dufkovou
nové volné jízdy. S těmi
budou objíždět závody
po celé republice, před-

Naše řady se po úspěšném
náboru rozrostly o nové
členky a my doufáme, že
se jim tento sport bude
líbit a že v našem klubu
zažijí nejen spoustu
sportovních zážitků, ale
i příjemných chvil.
Vánoce se blíží a my
s předstihem všechny
srdečně zveme na tradiční VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ, které se
uskuteční v pondělí
17. 12. 2018 od 18:00
na zimním stadionu
v Soběslavi. Zde se
Vám představí celý krasobruslařský tým, který Vás, díky vánočním

písním a koledám, vánočně naladí a zpříjemní

Vám předvánoční čas.
Těšíme se na Vás,

KK Soběslav
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JAN JAKUB RYBA

MŠE VÁNOČNÍ
JanČESKÁ
Jakub Ryba
Česká mše
vánoční
V Kulturním
domě města Soběslavi

v Kulturním domě
města
Soběslavi2018 od 19 hodin
v úterý
18. prosince
v úterý 18. prosince 2018 od 19:00 hodin

Hana Žvachtová - soprán
Karolína Bubleová-Berková
- mezzosoprán
Josef Moravec - tenor - sólista ND
Vratislav Kříž - baryton - sólista ND
Martina Pechová - varhany

Hana Žvachtová-soprán
pod vedením drigenta
Karolína Bubleová - Berková -mezzosoprán
Josef Moravec - tenor – sólista ND
Vratislav Kříž – baryton - sólista ND
Martina Pechová - varhany

Jiřího Sychy

ŘÁDKOVÁ INZERCE

pod vedením dirigenta Jiřího Sychy

KOUPĚ

PRODEJ

•

Koupím sbírku známek. Tel. 722 777 672

•

•

Koupím obrazy, šavle a vojenské předměty, rádia, hodiny, nábytek, porcelán, knihy
a jiné staré věci. Jednotlivě, sbírku nebo
pozůstalost. Tel: 721 707 587

Prodám dům po opravě, 4 byty v Soběslavi u pošty. Tržně pronajato, čistý měs.
výnos 12 000 Kč. Cena: 1,6 m.
Tel.: 603 442 474

•

Nemovitosti – www.inrekareality.cz

•

Za odvoz starší el. sporák „Mora“, horkovzdušný. Časem nutno vyměnit plotýnky.
K převzetí koncem října a začátkem listopadu 2018. Tel.: 728 774 928.

•

Koupím garáž v Soběslavi, nejlépe
v okolí chovatelského areálu nebo
Penny marketu. Tel: 728 174 821.

•

Koupím garáž na „Moskvě“. Zn. spěchá
Tel. 721 411 898.

OSTATNÍ
•

Hledám paní, která mi pomůže s péčí
o mou nemocnou maminku.
Tel. 721 641 920.

•

Pronajmu garáž na „Moskvě“. SMS na
telefon 725 864 547.

•

Upeču vánoční cukroví. Volejte po 18 h.
Tel. 605 526 039
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KUCHYNĚ KOUPELNY
nám. Republiky 54/I Soběslav
-

Rekonstrukce koupelen

-

Kuchyně na míru vč. spotřebičů

-

Rozvody vody, odpadů

Kuchyněkoupelny
Tel. 602 163 350

PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ,
OSOBNÍ A VSTŘÍCNÝ PŘÍSTUP,
NACENĚNÍ TRŽNÍ CENY ZDARMA

Jitka Chmelařová, 725 192 566
www.reality-chmelar.cz
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Uzávěrka inzerce 10. 11., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
-

o

RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

Přijímáme objednávky na

vánoční krůty

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

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
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