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SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
běslavských slavností 2015 předloženým ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem, které
se uskuteční v sobotu 19. 9. 2015.

INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 20. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 1. září 2015
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města
 Usnesení č. 20/207/2015
Rada města projednala návrh změny rozpočtu
města na rok 2015 – rozpočtové opatření
č. 3/2015 – zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.
 Usnesení č. 20/208/2015
Rada města se seznámila se studií úpravy křižovatek ulic Bechyňská a Obchodní s E55
zpracovanou firmou Akiprojekt, s. r. o., České Budějovice.
Rada města pověřuje místostarostu města
Mgr. Vladimíra Drachovského v této věci
dále jednat s Jihočeským krajem, České Budějovice, který je objednatelem studie.
 Usnesení č. 20/209/2015
Rada města se seznámila s programem SoUsnesení 21. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 15. září 2015
od 14.00 hodin v kanceláři starosty města
 Usnesení č. 21/215/2015
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a místostarosty
města Mgr. Vladimíra Drachovského o aktuálním stavu prací na rekonstrukci východní
strany náměstí Republiky a Palackého ulice
v Soběslavi.

 Usnesení č. 20/210/2015

Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o aktuálním stavu projektu meziobecní spolupráce na území
ORP Soběslav, který realizuje Svaz měst a
obcí ČR prostřednictvím města Soběslavi.

 Usnesení č. 20/211/2015

Rada města stanovuje program 5. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční ve středu 23. 9. 2015 od 18:00 hod.
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, následujícím způsobem:
1. Změna č. 3 rozpočtu města v roce 2015
2. Majetkové převody
3. Různé

 Usnesení č. 20/212/2015

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemků včetně lesních porostů parc. č. 263/1 a parc. č. 263/2 o celkové
2
výměře 8 759 m v k. ú. Vesce od paní Libuše



 Usnesení č. 21/216/2015

Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského o postupu prací a financování
rekonstrukce sportovní haly za gymnáziem
ve sportovním areálu města.



 Usnesení č. 21/217/2015

Rada města schvaluje Regulativy pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Svákov zpracované vedoucí oddělení územního plánování a
památkové péče Ing. arch. Dagmar Buzu se
změnami vzešlými z jednání RM.



 Usnesení č. 21/218/2015

Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a členky RM
paní Ludmily Zbytovské o stávající situaci
cyklotrasy „Lužnice“ v okolí města Soběslavi a o variantních návrzích jejího budoucího
vedení.

 Usnesení č. 21/219/2015

Rada města schvaluje změnu odpisového plánu MŠ Nerudova ul. v roce 2015 dle návrhu
předloženého ředitelkou školy Bc. Evou
Kuklovou v souvislosti se zakoupením nového dlouhodobého majetku – myčky nádobí
Winterhalter UC-M, nerezového stolu k myčce a elektrického konvektomatu Rational.

 Usnesení č. 21/220/2015

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele výměny serverů na MěÚ
Soběslav, které se konalo ve dnech 3. 9. a
8. 9. 2015. Vítězem výběrového řízení se stala firma AutoCont CZ, a. s., Ostrava, za cenu
1.577.098 Kč včetně DPH. Na druhém místě



se umístila firma TranSoft, a. s., České Budějovice, za cenu 1.933.217 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 21/221/2015
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne
17. 8. 2000 uzavřené mezi městem Soběslav
a p. Romanem Paušem, Soběslav, p. Josefem
Fišperou, Soběslav, a p. Miroslavem Bártou,
Soběslav, kterým se prodlužuje doba nájmu pozemků – rybníků Velká, Dolní a Horní Nohavice na pozemcích p. č. 1226, 1338 a 1350 v k. ú.
Rybova Lhota o 5 let, tj. do 31. 12. 2020.
Usnesení č. 21/222/2015
Rada města ruší své usnesení č. 19/202/2015
ze dne 18. 8. 2015 týkající se pronájmu nebytových prostor v domě čp. 103/I na náměstí
Republiky v Soběslavi Tělovýchovné jednotě Sokol Soběslav. Důvodem je ztráta zájmu
TJ Sokol Soběslav o tento prostor.
Usnesení č. 21/223/2015
Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 19/205/2015 ze dne 18. 8. 2015 doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu pozemků
bez doplatku mezi městem Soběslav a Správou lesů města Soběslavi, spol. s r. o., tak, že
město Soběslav se stane výlučným vlastníkem části pozemku parc. č. 1506/9 o výměře
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cca 52 m a Správa lesů města Soběslavi,
spol. s r. o., se stane výlučným vlastníkem
části pozemku parc. č. 1506/1 o výměře cca
2
74 m .
Usnesení č. 21/224/2015
Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 11/093/2015 ze dne 31. 3. 2015 souhlasí
s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu
staveb a zařízení pro výrobu a dopravu pitné
vody a odvádění a čištění odpadních vod a o
obstarání správy a provozu veřejných vodovodů a kanalizací ve městě Soběslav ze dne
1. 12. 1999 mezi městem Soběslav a firmou
Čevak, a. s., České Budějovice, kterým se řeší
prodloužení uvedené smlouvy do ukončení
výběrového řízení dle koncesního zákona na
provozovatele vodohospodářského majetku
města.
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Krlínové, Soběslav, z důvodu scelení lesních
pozemků, které jsou ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 20/213/2015

Rada města souhlasí s poskytnutím finanční
částky ve výši 5.000 Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2015 TJ Sokol Soběslav
na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním výstavy o historii Sokola v Soběslavi, která se uskuteční ve dnech 12. – 23. 10.
2015 v Rožmberském domě v Soběslavi.

 Usnesení č. 20/214/2015

Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 1+1 v čp. 103 na náměstí Republiky
v Soběslavi do nájmu Miroslavu Pexovi,
s přenecháním městského bytu velikosti 1+1
v čp. 109 na náměstí Republiky v Soběslavi
do nájmu Zdeňku Šťastnému, s přenecháním
městského bytu velikosti 1+0 v čp. 7/18
v ulici Na Pršíně v Soběslavi do nájmu Mileně Kumštové a s přenecháním městského
bytu velikosti 1+0 v čp. 306 v ulici Kadlecova v Soběslavi do nájmu Petru Mikulovi.

 Usnesení č. 21/225/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou Sweco
Hydroprojekt, a. s., Praha, odštěpný závod
České Budějovice, na zpracování studie protipovodňových opatření v lokalitě Na Cihelně v Soběslavi (Mokerské strouhy) za cenu
62.000 Kč + DPH.
 Usnesení č. 21/226/2015
Rada města souhlasí na návrh Ing. Ziny Petráskové, ředitelky Senior-domu Soběslav,
s vyřazením aktivní antidekubitní matrace,
pořizovací cena 79.333,40 Kč, rok pořízení
2004, z majetku Senior-domu 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. 317, 2. p.

tel. 777 794 871

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 7.10. a 21.10. od 13 do 17 h

Tel. 602 496 375
Upozornění vlastníkům či uživatelům
nemovitostí (pozemků)
Společnost E.ON Česká republika, s.r.o.
upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí
(pozemků) na povinnost na základě § 25 odst.
3 g) zákona č. 458/2000 Sb na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý
provoz zařízení distribuční soustavy.
Pokud občané neodstraní stromoví nebo neprovedou ořez dřevin do konce roku 2015, zaměstnanci společnosti E.ON vstoupí následně
na dotčené pozemky a provedou nezbytné zásahy do dřevin vlastními prostředky.
Více informací na www.musobeslav.cz.

říjen 2015

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

Informace pro majitele vozidel uložených v „DEPOZITU“
Majitelé vozidel vyřazených z provozu (uložených v depozitu) v období před 30. 06. 2013 jsou
povinni dostavit se do 31. 12. 2015 na příslušný úřad podle místa svého trvalého pobytu a oznámit
účel využití a adresu místa, kde je vozidlo umístěno. Pokud tak neučiní, vozidlo ze zákona zanikne a
nepůjde znovu vrátit do provozu.
Návštěva úřadu čeká i majitele, kteří mají značku uloženou do depozitu po 01. 07. 2013. Ti by
měli také potvrdit, že vozidlo existuje, kde se nachází a jaký plní účel využití. Za nesplnění této povinnosti může hrozit pokuta až do výše 50 000,- Kč.
Za zápis adresy místa, kde je vozidlo umístěno, a účelu využití vyřazeného vozidla se dle Sazebníku správních poplatků platí 50,-Kč.

Upozornění na skončení platnosti občanských průkazů
V letošním roce probíhá výměna občanských průkazů vydaných v roce 2005 s koncem platnosti
v roce 2015. Fotografii i žádost o vydání občanského průkazu pořídíte přímo na pracovišti občanských průkazů při podání žádosti o nový občanský průkaz. Výměna dokladu je zdarma.
Ing. Jana Kosová, vedoucí ODVV

Jak s odpady
Upozorňujeme občany, že ve sběrném dvoře
mohou ukládat tabulové sklo do speciálního
kontejneru. Sklo je možno vyříznout či vyklepnout přímo do kontejneru každé úterý a čtvrtek
od 14.30 hodin do 17.30 hodin a v sobotu od
9.00 do 12.00 hodin. Občanům se tak usnadní
nepříjemná manipulace s nebezpečným materiálem.
Dále upozorňujeme na povinnost občanů a
podnikatelů označit si své popelové nádoby či

kontejnery známkami, které obdrželi při úhradě
poplatku za odpad. Město bude od října provádět kontroly těchto známek. Známky slouží pro
kontrolu zaplacení poplatku, ale rovněž pro odlišení popelové nádoby sloužící pro občany od
popelové nádoby pro podnikatele. Pokud nebudou popelnice řádně označeny, budou majitelé
vyzváni k odstranění nedostatku, a to buď k vylepení známky nebo k zaplacení poplatku za
svoz komunálního odpadu.
Ing. Jan Mošnička, Odbor životního prostředí
MěÚ Soběslav

Sezona na koupališti v Soběslavi
Letošní léto na koupališti bylo za pět let svého provozu z hlediska teplých dnů nejpříznivější. Přesto ale návštěvnost nepředčila rok 2013.
V roce 2013 bylo 34 575 a v letošním 33 805
návštěvníků. Bylo otevřeno 58 dnů s denním
průměrem návštěvnosti 583 letos, v roce 2013
to bylo 56 dnů s denním průměrem 617 platících návštěvníků. Bylo otevřeno i za horšího
počasí, kdy přišli pouze tři návštěvníci, a za tropických teplot se na koupališti v jeden den vystřídalo i 1635 návštěvníků. Na snížení denního
průměru návštěvnosti se projevila i absence
přespolních, kteří využili nová zařízení v místě
bydliště, jako je Tábor, kde se dokončila sanace
Jordánu, Sezimovo Ústí a Týn nad Vltavou, kde
jsou otevřená nová koupaliště. Nedílnou součástí hodnocení je i činnost všech, kteří se na
provozu koupaliště podíleli a bez kterých by to
ani nešlo. O celou technologii, úpravu vody a
koordinaci pracovního kolektivu se první rok po
panu Šustrovi starali správce ing. Luděk Smetana a strojník Zdeněk Novotný. Měli na starosti
kolektiv plavčíků, pokladních a pracovnic, které prováděly sanitaci a udržovaly hygienu v sociálním zařízení. Letošní sezona se kromě
drobných oděrek obešla opět bez vážných úrazů, i když to plavčíci s některými návštěvníky
neměli jednoduché. Bohužel mnohdy nenašli
pochopení u dospělých, když byli vyzýváni
k dodržování provozního řádu. Za odpovědnou
práci všem děkujeme a věříme, že si získané
zkušenosti přenesou do příští sezony. K dobré
pohodě přispěl i pan Hořický, provozovatel bu-

fetu svou nabídkou nápojů, jídla, mražených
výrobků, poskytnutých atrakcí a organizovaných hudebních akcí. Za jeho spolupráci a vyvíjenou aktivitu děkujeme. Koupací sezonu jsme
ukončili 1. září snížením ceny vstupného pro
dospělé na polovinu a děti do patnácti let měly
vstup zdarma. K ukončení sezony nás přinutil
rychlý přechod počasí z tropických teplot na
teploty až pod dvacet stupňů, ale i nutnost oprav
zařízení. Nezbývá nám než si přát, aby příští sezona byla tak dobrá jako letošní. Děkujeme
všem, kteří na koupaliště chodili a budeme se
těšit zase za rok.
Správa města Soběslavi, s.r.o.
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Městská památková
zóna Soběslav a základní
možnosti dotací
Vyhláškou Jihočeského krajského národního výboru bylo v roce 1990 historické jádro
města Soběslavi prohlášeno za městskou památkovou zónu (dále jen MPZ). Pro vlastníky
nemovitostí v MPZ tím vznikla povinnost projednávat s orgánem památkové péče na odboru
výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Soběslav
veškeré stavební záměry, ale i umístění
reklamních zařízení a antén v tomto území.
Vlastníci nemovitých kulturních památek
mají možnost žádat o příspěvek z dotačního
programu Ministerstva kultury – Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón. V čerpání finančních prostředků z tohoto Programu bylo město
úspěšné, a tak mohlo prozatím všem oprávněným žadatelům, kteří splnili podmínky dotačního programu, přispět na obnovu památky.
Příspěvky byly poskytnuty na obnovu kostelů,
hradebních zdí, městských domů. Max. částka
příspěvku z Programu regenerace činí 60% uznatelných nákladů. Do 31. října 2015 shromažďuje
MěÚ Soběslav, oddělení památkové péče žádosti
o příspěvek z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2016. Podmínkou k podání žádosti je vydané závazné stanovisko orgánu státní
památkové péče a fotodokumentace památky,
ostatní přílohy se předkládají až při příslibu získání dotace v 1. čtvrtletí roku.
Vlastníci objektů, které nejsou kulturními
památkami a nacházejících se na území MPZ
Soběslav, si mohou požádat o dotaci Jihočeského kraje na Zvýšené náklady obnovy staveb
v památkově chráněných územích. Kompletní
žádosti se mohu podávat buď prostřednictvím
MěÚ Soběslav odboru výstavby a regionálního
rozvoje do 20. 1. 2016 nebo přímo na Jihočeský
kraj, zde termín podání určuje Jihočeský kraj.
Pracovnice MěÚ, oddělení památkové péče,
při každém podání žádosti o závazné stanovisko
k plánované obnově či činnosti v MPZ informují žadatele o dotačních programech, z kterých je
možné žádat o dotace a o podmínkách těchto
dotací.
Ing. arch. Dagmar Buzu
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SLAVILI JSME S PETREM VOKEM

Letošní Soběslavské slavnosti byly opět v detailech jiné než všechny předchozí. Troufám si
tvrdit, že se podařily a svým multižánrovým pojetím protkaným „historickou nití“ tentokrát s tématem předání panství Vilémem z Rožmberka
Petru Vokovi i s úkolem zřídit školu rožmberskou, si každá část programu našla své diváky a
příznivce. Navíc páteční předvečer by se mohl
stát také tradičním. Proč neříct, že byly báječné;
proč neříct, že tomu tak bylo právě díky vám a
proč neříct, že se těšíme na setkání u našich slavností opět za rok ve stejnou dobu!
Poděkování za podporu a pomoc při realizaci
slavností patří městu Soběslav, Správě města Soběslavi s.r.o., agentuře Housův mlýn – skanzen
starých umění a řemesel, Ing. Jiřímu Klímovi,
pokračování na str. 5
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SLAVILI JSME S PETREM VOKEM
Luboši Tíkalovi, Mgr. Pavlu Vaňkovi, Ladislavu Moravcovi, Soběslavské chase mladé, Sboru dobrovolných hasičů Soběslav; v neposlední řadě
zároveň všem, kteří s organizací celé této slavnosti pomáhali.
Velký dík za významnou finanční podporu patří společnostem:
BANES, spol. s r.o. Soběslav, FERT, a.s., Soběslav, IMPREGNACE Soběslav, s.r.o., Soběslav, RUMPOLD, spol. s r.o., České Budějovice, GZ
MEDIA a.s. Loděnice, SITA CZ a.s., Praha, ČEVAK, a.s. České Budějovice, GOLDIM, spol. s r.o., Soběslav, ČESKÉ HOUBY, a.s., Soběslav.
Pokladna s dobrovolným vstupným vydala 10.174 Kč. Děkujeme za
příspěvek! Webovou fotogalerii slavností, včetně předchozích ročníků a
fotografií z ostatních velkých akcí, naleznete na webových stránkách:
www.kdms.rajce.idnes.cz.
Petr Valeš

Na dalším úseku mezi Prahou a Českými Budějovicemi přibyla druhá kolej
Správa železniční dopravní cesty v pondělí 14. září 2015 v železniční
stanici Soběslav slavnostně ukončila modernizaci části IV. tranzitního železničního koridoru z Prahy do Českých Budějovic, konkrétně úseku Veselí nad Lužnicí – Soběslav. Cestující se mohou těšit zejména na zkrácení
jízdních dob a v neposlední řadě také na pohodlnější a bezpečnější
cestování.
Mezi nejdůležitější přínosy projektu patří zdvoukolejnění celého úseku, a především pak navýšení traťové rychlosti až na 160 km/h. Občané
Soběslavi se díky stavbě dočkali výrazné modernizace svého nádraží.
Stavbaři pro ně vybudovali jedno ostrovní a jedno vnější nástupiště u výpravní budovy, dále podchod se schodišti a výtahy, kromě toho zde
vznikla nová technologická budova.
„Na jihočeském koridoru probíhalo od března loňského roku několik
modernizací a kvůli rozsáhlým stavebním úpravám se cestující museli
smířit s řadou výluk na trati. Výsledek ale stojí za to. Zatímco nyní trvá
cesta vlakem z Prahy do Českých Budějovic zhruba dvě a půl hodiny,
v budoucnu se zkrátí na pouhých 90 minut,“ sdělil generální ředitel SŽDC
Pavel Surý.
Součástí výstavby na 6,4 kilometru dlouhé trati mezi Veselím nad
Lužnicí a Soběslaví bylo také vybudování moderního zabezpečovacího

zařízení. Dva stávající železniční přejezdy byly nahrazeny mimoúrovňovým křížením, zbývající byly zrušeny. Výjimku tvoří přejezd u zastávky
Řípec-Dráchov, který zůstane po dokončení stavby dočasně zachován.
Stavební práce dále zahrnovaly modernizaci sdělovacího zařízení,
dispečerské řídicí techniky a trakčního vedení.
Celkové náklady stavby ´Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, II. část, úsek Veselí nad Lužnicí – Doubí u Tábora, 1. etapa, Veselí
nad Lužnicí – Soběslav´ činí 1 253 063 156 Kč bez DPH. Investorem je
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC). Projekt je
v rámci Operačního programu Doprava schválen ke spolufinancování Evropskou unií, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje až 617 662 760 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond
dopravní infrastruktury (SFDI).
Mgr. Pavel Tesař, tiskový mluvčí SŽDC
Slavnostní přestřižení pásky se konalo 14. 9.
Zleva: Ing. Jindřich Bláha, starosta Soběslavi, Ing. Ondřej Göpfert, Správa železniční dopravní cesty, Ing. Ivo Vykydal, ředitel Odboru kanceláře
ředitele SFDI, Michael Gelo, EUROVIA CS, a.s., ředitel závodu Železniční stavby, RNDr. Ladislav Sýkora, starosta Veselí nad Lužnicí, Bohumil
Uhlíř, Správa železniční dopravní cesty

6

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

říjen 2015

Zdravotní sestřičky z celé republiky se sešly v Soběslavi
V sobotu 12. 9. se v Kulturním domě
města Soběslavi konala tradiční, v pořadí
již 7. soběslavská konference pro zdravotní
sestřičky.
Pořadatelem konference byla již počtvrté
naše společnost GOLDIM, která vyvíjí a vyrábí
speciální potraviny pro děti i dospělé, a má dva
výrobní závody právě zde v Soběslavi.
Opět se nám podařilo zaplnit téměř celý kulturní dům, z čehož jsme měli velkou radost.
I přes velmi pěkné počasí přijelo do Soběslavi
rekordních 175 zdravotních sestřiček z různých
oborů i koutů republiky. Záštitu nad konferencí
již tradičně převzal starosta města Ing. Jindřich
Bláha, který ve svém úvodním slově přečetl esej
o tom, co musí zdravotní sestra zvládnout a čím
musí být vybavena.
Pro sestřičky byl připraven velmi zajímavý
odborný i kulturní program, včetně vítání zdravotními klauny.
Přednášejícími byli renomovaní odborníci
s bohatými praktickými zkušenostmi ve svých
oborech.
Fyzioterapeutka Mgr. Kamila Karásková
prezentovala téma „Hipoterapie dětí s poruchou
psychomotorického vývoje“. Dlouholetý, zku-

šený záchranář středočeské záchranné služby
Petr Tomáš, který je nositelem Zlatého záchranářského kříže, si zvolil jako témata své přednášky „Resuscitaci a vzájemná očekávání
záchranné služby a ordinace lékaře“. Přednášku
doplnil o zajímavé příběhy ze své praxe a jeho
přednáška byla posluchači hodnocena nejlépe.
Dalším přednášejícím byl Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., specialista v oboru epidemiologie, prevence a kontroly infekčních nemocí,
který přijel až z Ostravy. Jeho příspěvek „Očkování – mýty a fakta, aneb vše, o čem se dnes
mluví“ přinesl odborné argumenty k velmi diskutované otázce očkování dětí i dospělých. Posledním přednášejícím byl Bc. Pavel Kalpakcis,
psychoterapeut a speciální pedagog, který velmi
poutavě prezentoval téma „Hledání smyslu lidského života“ a závěrem semináře přinesl zamyšlení nad
hodnotami života každého
účastníka semináře.
Obědovou pauzu jsme již tradičně vyplnili
kulturním vystoupením, během letošního ročníku nám zatančily dva taneční soubory ze Soběslavi a svoji práci představili Zdravotní klauni,
na které jsme uspořádali dobrovolnou sbírku.
Mezi přítomnými jsme během konference vy-

brali krásnou částku 6.008 Kč, kterou se naše
společnost GOLDIM rozhodla navýšit o dalších
20.000 Kč. Polovina vybraných peněz bude zaslána na účet Zdravotních klaunů a polovina na
nestátní zdravotní zařízení, KK-rehab, které se
věnuje hipoterapii.
Kromě odborných témat se mohli účastníci seznámit s novými produkty a novými informacemi ze světa výroby léků, zdravotních
prostředků, doplňků stravy a potravin pro
speciální výživu, které prezentovali společnosti AVENIER, AKADEMIE KLASICKÉ
HOMEOPATIE,
BIOLINE
PRODUCTS,
BIOTIKA, CEUMED, GOLDIM, MARK DISTRI,
MEDAC, MERCK, ORION DIAGNOSTICA a
SMART PADS.
Po skončení konference byla připravena pro
zájemce komentovaná prohlídka soběslavského
hradu.
Na úplný závěr bychom chtěli poděkovat nejenom přednášejícím, účastníkům, sponzorům,
ale i všem ostatním, kteří nám s přípravou konference pomáhali, přičemž speciální dík patří
sestřičce Marcele Hánové.
Veronika Poskočilová, Marketing manager
Jako každý rok byla také 7. zdravotnická
konference do posledního místečka obsazena.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem soběslavským sestřičkám, svým kamarádkám,
dodavatelům materiálu na výzdobu a sponzorům za příkladnou spolupráci. Je to důkaz toho,
že v Soběslavi existuje občanská společnost i
v roce 2015.
Marcela Hánová
výbor celorepublikové pediatrické sekce ČAS

Seriál k novému občanskému zákoníku

Odškodnění
pracovních úrazů

V posledním článku jsem se zabýval právní
úpravou náhrady bolestného a ztížení společenského uplatnění, kterou přinesl nový občanský
zákoník. Ten zrušil vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti
a ztížení společenského uplatnění, která bodově
ohodnocovala bolestné a ztížení společenského
uplatnění podle jednotlivých zdravotních
poškození, a ponechal určení výše náhrady na
posouzení soudem.
Zrušení vyhlášky o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění přineslo problém,
jak postupovat při odškodňování pracovních

úrazů. Zákoník práce totiž i po nabytí účinnosti
občanského zákoníku na zrušenou vyhlášku odkazoval, když stanovil, že „do doby nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění se
postupuje podle vyhlášky o odškodnění bolesti
a ztížení společenského uplatnění“. Zákonodárce sice zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců č. 266/2006 Sb., který upravoval
odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, přijal společně se zákoníkem práce, ale
jeho účinnost hned při jeho přijetí odložil na rok
2008, aby ji následně několikrát odkládal, tudíž
toto provizorium platilo i v době, kdy nabyl
účinnosti nový občanský zákoník.
Bylo tedy otázkou, jak odškodňovat po 1. 1.
2014 pracovní úrazy v situaci, kdy občanský zá-

koník zrušil vyhlášku o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, zatímco zákoník
práce na ni odkazoval.
Převažujícím se stal názor, že je nutno postupovat podle vyhlášky o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, která sice byla
zrušena, ale odkazuje na ni platný zákoník práce. Podle uvedené vyhlášky se výše odškodnění
stanoví jako součin počtu bodů vztahujících se
k určitému tytu zranění a částky 120,- Kč za
bod. K tomuto názoru se přiklonilo i společné
stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí
a Ministerstva zdravotnictví.
Odlišný názor, který jsem zastával i já,
spočíval v tom, že nelze postupovat podle
pokračování na str. 7
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Seriál k novému občanskému zákoníku
dokončení ze str. 6
vyhlášky, která byla zrušena, byť na ni odkazuje jiný zákon. Na zrušenou vyhlášku je nutno
hledět, jako by neexistovala. Při takové absenci zákonného předpisu je nutno postupovat
podle předpisu obecného, kterým je občanský
zákoník.
Rozdíl mezi uvedenými názory je zřetelný
ve finančním vyčíslení bolestného a náhrady za

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Eliška Haškovcová
Dominika Mugrauerová
Nela Kluzáková
Vítek Rybák
Tina Piskorová
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:

ztížení společenského uplatnění. Došlo-li k pracovnímu úrazu v roce 2014, počítá se hodnota
bolestného dle vyhlášky (podle prvního názoru)
z částky 120,- Kč za bod, zatímco dle občanského zákoníku, potažmo metodiky Nejvyššího
soudu ČR, (podle druhého názoru) z částky
251,28 Kč za bod.
Tento rozpor částečně napravuje (nikoli
ovšem zpětně) novela zákoníku práce účinná od

1. 10. 2015, která začleňuje úpravu majetkové a
nemajetkové újmy do části XI. zákoníku práce a
která zmocňuje vládu k vydání nařízení k určení
výše náhrady nemajetkové újmy. Svým nařízením vláda stanovila hodnotu bodu pro odškodnění pracovního úrazu na 250,- Kč, čímž de
facto dorovnala výši náhrady podle občanského
zákoníku.
JUDr. Ing. Miroslav Nosek, advokát

Dne 26. 10. 2015
uplyne 12 let, co nám
navždy odešla naše
drahá maminka
a babička paní
Anna Dušková.

Kdo měl rád, vzpomene
a také nezapomene.
Dne 20. října 2015
je tomu pět let, co nás
navždy opustil pan
Václav Toman.
S láskou a úctou
vzpomíná rodina.

Dne 18. 11. 2015
uplyne 52 let, co
zemřel náš tatínek
pan Jan Dušek.
Byl oblíbeným
malířem pokojů,
muzikant tělem i duší
a zároveň hudebním
skladatelem.
Za tichou vzpomínku děkují
Kupkovi a Šanderovi

Dne 26. října 2015
uplyne pět let od
chvíle, kdy nás navždy
opustil pan Jiří Unger
ze Soběslavi.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Maminka, manželka Hana
a dcery s rodinami

Jan Pazdera
Jaroslav Kotrba
František Koblása
Marie Flašková
František Dušek
Jaroslav Hrůša
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Nakupování na internetu
Nákupy přes internet jsou součástí každodenního života. Zákon nazývá internetový prodej poněkud cize jako „uzavírání smluv
distančním způsobem“. To je nejčastěji právě
přes internet či telefon. Jedná se tedy o situace,
kdy dvě osoby nejsou přítomny v jeden čas na
stejném místě. Smlouva je uzavřena „distančně“, jestliže byla celá dohodnuta komunikačními prostředky. Nezáleží přitom na způsobu
předání zboží – může jít i o osobní převzetí.
Informační povinnosti podnikatele vůči
spotřebiteli jsou velmi široké a jejich probrání
by zabralo delší čas. Přesto připomeneme jednu
důležitou věc. Pokud se před uzavřením smlouvy zákazník nedozví o nákladech na dodání, daních a poplatcích, které by se připočítávaly k
ceně, nebo o zvláštních nákladech na vrácení,
pak je nemusí hradit.

Odstoupení od smlouvy
Občanský zákoník umožňuje odstoupit od
takto uzavřené smlouvy bez uvedení důvodu,
přičemž za své rozhodnutí nemůžete být nijak
postihováni (například srážkou z ceny nebo
smluvní pokutou). Jako spotřebitelé máte právo

Dne 26. 10. uplyne
1 smutný rok, co nás
opustil náš milovaný
tatínek a manžel pan
Petr Panocha.
Stále vzpomínají
a nikdy nezapomenou
manželka, syn Petr
a dcera s rodinou.
od kupní smlouvy uzavřené na dálku odstoupit
do 14 dnů.
V případě smluv o poskytování služeb se
tato lhůta počítá od uzavření smlouvy, u dalších
typů smluv se lhůta počítá od:
· doručení zboží či jeho vyzvednutí (nejčastěji),
· převzetí poslední části dodávky zboží (např.
poslední skříňka sestavy kuchyňské linky),
· první dodávky zboží, pokud má podnikatel
opakovaně a pravidelně dodávat nějaké zboží
(třeba doplňky stravy).
Pokud vás podnikatel řádně nepoučí o vašem
právu odstoupit od smlouvy, lhůta se prodlouží
o rok (tedy na rok a 14 dní). Ale pozor - pokud
podnikatel svou poučovací povinnost splní dodatečně, běží od následujícího dne již jen
čtrnáctidenní lhůta.

Jak odstoupit od kupní smlouvy
· Odstoupení stačí během 14denní lhůty ode-

slat na adresu obchodníka. Na rozdíl od staré
úpravy nevadí, když obchodníkovi dojde odstoupení později, důležitý je čas odeslání.
· Smlouvu uzavíráte elektronicky, odstoupit
můžete stejným způsobem, například na vzorovém formuláři, který má řada prodejců na

Dne 16. 10. 2015
uplyne pět let, co nás
navždy opustil tatínek,
manžel, dědeček
Jaroslav Varga.
Vzpomíná manželka a
děti s rodinami.

·

·

·

·

webových stránkách. Není tedy vyžadována
listinná podoba.
Musíte vrátit zboží – do 14 dnů od odstoupení
je musíte buď přímo předat, nebo alespoň odeslat (dříve nebyla tato lhůta stanovena). Náklady na dopravu k obchodníkovi hradíte vy.
Podnikatel vám musí vrátit všechny peníze,
které od vás na základě smlouvy přijal, do 14
dnů od odstoupení od smlouvy. Nemusí je
ovšem poslat dříve, než mu vrátíte zboží nebo
prokážete, že jste je odeslali.
Peníze vám musí vrátit stejným způsobem,
jakým jste zaplatili. Pokud souhlasíte s jiným
způsobem vrácení nebo pokud vám tím nevzniknou žádné náklady, může vám podnikatel vrátit peníze i jinak.
Náklady na dopravu od obchodníka k vám se
vrací jen do výše nejnižší nabízené dopravy
(prodejce například nabízí nejnižší poštovné
za 80 Kč, ale vy si objednáte kurýra za 200
Kč; v případě odstoupení vám prodejce vrátí
kupní cenu zboží + poštovné ve výši 80 Kč).

Poznámka: Všechny lhůty se počítají ode dne
následujícího po dané události.
(pokračování příště)
Mgr. L. Zelený
vedoucí právního odd. dTest, o.p.s.
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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 – říjen
Pravidelné akce:
· Úterý

DIAKLUB (vždy poslední úterý v měsíci !) .....................................................16.00
ANONYMNÍ ALKOHOLICI (kontakt 602 126 685) ....................................18.00
ARGENTINSKÉ TANGO ..............................................................................18.00
Spolek divadelních ochotníků „CHVALOVSKÝ“ ....................................... 20.00

· Středa

SENIOR KLUB ................................................................................................13.30
RÁČEK, dětský kroužek lid. písní a tanců ....................................................15.30

· Čtvrtek JÓGA s Michaelou Kloss (kontakt 602 143 866) ............................................18.00
· Pátek

SOBĚSLAVSKÁ CHASA ...............................................................................18.00

Další program:
· Sobota

3.10.

TANEČNÍ KURZY 5., velký sál, vstupné 30 Kč ................................18.00
TANEČNÍ – DOSPĚLÍ 1., velký sál ...................................................21.00

· Neděle

4.10.

DS J.K.Tyla, K. Řečice, LOUPEŽNÍCÍ Z ČERVENÉHO LESA, pohádka,
velký sál, vst. dospělí 50 Kč, děti 40 Kč, rodinná 2., 3…dítě zdarma ........10.30

· Pondělí 5.10.

4 TET – VERZE IV. – KONCERT...........................................ZRUŠENO
Náhradní termín jaro 2016 bude upřesněn.

· Sobota

10.10. TANEČNÍ KURZY 6., velký sál, vstupné 30 Kč ................................18.00
TANEČNÍ – DOSPĚLÍ 2., velký sál ...................................................21.00

· Čtvrtek 15.10. DĚTSKÁ BURZA – SOBÍK, foyer KD ......................................9.00-12.00
· Sobota

17.10. TANEČNÍ KURZY - PRODLOUŽENÁ., velký sál ..........................18.00

· Neděle 18.10. Agentura Harlekýn, Praha, STARÁ DÁMA VAŘÍ JED .....................19.30

divadelní představení, velký sál, vstupné mimo předplatné 300 Kč
· Úterý

20.10. „FURTLUFTDURCH TOUR“ - Zdeněk Izer a Šárka Vaňková........19.30
zábavný pořad, velký sál, vstupné 250 Kč

· Sobota

31.10. DISKOTÉKA – Dlouhá noc .................................................................20.00
velký sál, vstupné 270 Kč (předprodej), 290 Kč (na místě)

Pozvánka na listopad:
· Úterý

3.11.

· Neděle 8.11.
· Pátek

KOZLAŇÁCI – KONCERT moravské kapely.................................19.00
velký sál, vstupné 150 Kč (předprodej), 180 Kč (na místě)
Divadélko Kuba, NENÍ DRAK JAKO DRAK, pohádka, velký sál

13.11. PARKÁN – ZÁBAVA, velký sál, vstupné 150 Kč

· Pátek – sobota 20.11. a 21.11. KREATIV, prostory KD......................................9.00 – 19.00
· Neděle 22.11.

LACZO DECZI – KONCERT, v kině !, vstupné 250 Kč

· Neděle 29.11.

Divadélko KOS, O PYŠNÉM SNĚHULÁKOVI ......................................15.00
MIKULÁŠSKÁ POHÁDKA S NADÍLKOU, velký sál

Pozvánka do KD Soběslav
Neděle 4.10. v 10.30 hodin
· LOUPEŽNÍCI Z ČERVENÉHO ZÁMKU

Veselá pohádka s písničkami o třech loupežnících - smolařích.



Neděle 18. října
· STARÁ DÁMA VAŘÍ JED

Dramatizace slavného humoristického románu. Osoby a obsazení: Tři mladé hejsky, starou dámu a řadu dalších postav hrají Naďa

Konvalinková, Lilian Malkina, Jan Zadražil
Vstupné mimo předplatné 300 Kč



Taneční kurzy pro dospělé
Připravujeme opět oblíbené Taneční kurzy
pro dospělé, vždy po klasických tanečních kurzech tj. od 21.00 hodin – začínáme v sobotu
3. října (6 lekcí)!
Cena 1.200 Kč za pár.
Zájemci, hlaste se prosím v kanceláři KD!

Omluva: Koncert 4 TET – 5. října 2015 se
z technických důvodů ruší, peníze za vstupenky
si prosím vyzvedněte v kanceláři KD.
Náhradní termín jaro 2016 bude upřesněn.
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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 2015
První světová válka právě skončila a v jednom zapadlém městě kdesi ve střední Evropě začíná primátor Dangl snít svůj velký sen. Plánuje připojení města ke Spojeným
státům americkým a přejmenování na „WILSONOV“ (na počest svého přítele, prezidenta Woodrova Wilsona). Vše klape, až na jeden nepříjemný problém! Ve městě prý
řádí tajemný vrah… Robert De Niro ve filmu „STÁŽISTA“ hraje Bena Whittakera,
sedmdesátiletého vdovce, který si uvědomil, že odchod do důchodu není až tak skvělý,
jak se říká. Využije příležitosti vrátit se znovu do hry a stane se vedoucím stážistou
módního webu, který založila a provozuje Jules Ostinová (Anne Hathaway)….
„LAPUTA“ je název kavárny, hlavního dějiště komorního filmu, ve kterém se všechno točí kolem Johanky (Tereza Voříšková). Její vnitřní rozpoložení, emoce a myšlenky se odrážejí na proměnách prostoru kavárny a na jejích hostech - od těch, kteří jsou v
Laputě skoro doma jako Merlot (Igor Orozovič) nebo Miki (Pavel Gajdoš), přes pravidelné návštěvníky jako Kokos (Petr Stach) až po ty, kteří se v Johančině kavárně zjeví
nečekaně jako Felix (Jakub Gottwald) či Johančina sestra (Marika Šoposká) a matka
(Ivana Chýlková)… Astronaut Mark Watney během mise na Mars málem zahynul
v prašné bouři. Zbytek jeho posádky planetu opustil v domnění, že je mrtvý. Ale Watney přežil a ocitne se tak omylem sám na nepřátelské planetě. Má k dispozici jen hubené zásoby, a tak musí využít veškerý důvtip, invenci a technické znalosti, aby nejen
přežil, ale také nalezl způsob, jak vyslat signál na Zemi, že je naživu. V okamžiku, kdy
se mu to podaří, začne miliony kilometrů daleko od něj NASA a mezinárodní tým vědců neúnavně pracovat, aby dostali tohoto „MARŤANA“ domů… V luxusním lázeňském hotelu ve švýcarských Alpách se každý rok setkávají staří přátelé Fred Ballinger
(Michael Caine) a Mick Boyle (Harvey Keitel). Letos se zde Fred léčí pod dozorem
své dcery (Rachel Weisz) a mezi léčebnými kúrami s Mickem vzpomínají na své pestré životy ve filmu „MLÁDÍ“... Vin Diesel se v nové akční fantasy představí jako nesmrtelný a poslední „LOVEC ČARODĚJNIC“ Poprvé v žánru fantasy a na
stříbrném plátně poprvé s bujnou kšticí a plnovousem. Čarodějnice nejsou pověry, čarodějnice jsou potvory… „PAN“ je nezkrotný uličník, ale bezútěšné prostředí londýnského sirotčince, ve kterém strávil celý svůj život, není pro takového chlapce to
nejvhodnější místo. Až jednou v noci se stane něco neuvěřitelného – Pan opustí sirotčinec a ve své fantazii se ocitne ve fantaskním světě pirátů, válečníků a pohádkových bytostí obývajících Zemi Nezemi… Zdá se, že „HOTELU TRANSYLVÁNIE“ se
začíná dařit. Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu
pouze příšery, a ten se proto otevírá i lidským návštěvníkům. Za zavřenými dveřmi
krypty ale Draculu sžírají pochybnosti o tom, zda se jeho napůl lidský a napůl upíří
vnuk Dennis vůbec někdy stane upírem… „PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO
TAŤKU“ je napínavý příběh Edwarda, staršího syna krále Simianů (pralidí), který se
narodil příliš maličký a byl proto zatracen svým kmenem. Vyrostl v izolaci pod
ochrannou svého přítele Iana. Neuvěřitelně geniální Edward objeví tajemství ohně,
lovu, moderního způsobu bydlení, lásky a dokonce naděje. A protože je od přírody velkorysý, chce se o vše podělit… Edith Cushingová (Mia Wasikowska) je na svou dobu
velmi emancipovaná dívka s literárním talentem a nepěkným traumatem z dětství,
s nímž se vypořádává právě psaním. Záhadnému cizinci, siru Thomasi Sharpeovi
(Tom Hiddleston), se její texty líbí, jí se pro změnu zamlouvá on. Dokonce tak, že po
tragické otcově smrti brzy odloží smutek a provdá se za něj. Díky sňatku se stane spolumajitelkou panství „PURPUROVÝ VRCH“, jemuž vévodí majestátní, leč chátrající
viktoriánský dům, jehož děravou střechou padá do vstupní haly déšť, sníh a listí. V jeho
ponurých stěnách se Edith rozhodně necítí jako doma… Potíte se strachy, nemůžete dýchat, chcete utéct, ale jste paralyzováni strachy. Tyto stavy zažívají v kině diváci extrémně úspěšné hororové série „PARANORMAL ACTIVITY“. Tvůrci nejnovějšího
pokračování, které má podtitul „THE GHOST DIMENSION“, však slibují ještě o
něco děsivější zážitek. Slovo hrůza nabyde úplně nových parametrů nejen proto, že jde o
závěrečný díl, a tedy vyvrcholení celé série, ale i díky možná až příliš reálnému 3D zpracování...
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám hezké filmové zážitky.
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY
TÝDEN KNIHOVEN
V týdnu od 5. do 11. října proběhne již
19. 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.

VELKÉ ŘÍJNOVÉ
SPOLEČNÉ ČTENÍ
Každoročně pořádáme během Týdne knihoven ve spolupráci se základními školami Maraton čtení. V letošním roce jej nahradíme
Velkým říjnovým společným čtením a pozveme
žáky škol ke čtení kdykoliv během měsíce podle
jejich zájmu a možností. Těšíme se, že hlasité
čtení tak bude v říjnu v knihovně slyšet častěji.

PŘEDNÁŠKY A BESEDY
· Moje chvilka slávy

Svou knihu „Šťastná to země“ nám představí

Rosťa Gregor a vezme nás na zimní kolopoutě po slovenských a ukrajinských Karpatech.
Těšit se můžete na krásné fotografie.
Čtvrtek 8. října od 17 hodin.
· Pravá úloha umění

Na besedě s Liborem Pražanem, uměleckým
truhlářem a restaurátorem, se zamyslíme mj.
nad těmito tématy:
- odkud se bere umění?
- jak ovlivňuje náš život?
- souvisí úroveň umělecké tvorby
s hodnotou člověka?
- hudební “zázrak” v Cítolibech
- krása je život
Čtvrtek 15. října od 17 hodin.
· Tarotové karty jako cesta

Paní Ivana Balounová vnímá tarotové karty
jako nitku, která nás může zavést do zákoutí
naší duše a pomoci nám nalézt cestu ke své
svobodě a opravdovosti. Jsou průvodcem na
výpravách do bílých míst krajiny naší duše. V
průběhu přednášky se podíváme krátce na
souvislosti mezi naší životní cestou a kartami

říjen 2015
Velké arkány tarotových karet.
Čtvrtek 22. října od 17 hodin.

VÝSTAVA
V rámci divadelního festivalu Toulavé loutky proběhne v prostorách knihovny výstava
loutek a dětských výtvarných prací „Cirkusové
loutky“. Vernisáž se koná v úterý 20. října od
17 hodin.

VÝTVARNÉ DÍLNY
Soubor Karromato připravil v knihovně také
výtvarné dílny pro děti.
V sobotu 3. října od 9 hodin a ve čtvrtek
29. října od 14 hodin si děti mohou vyrobit stínové loutky z papíru. Připravena bude také
osvětlovací technika a divadelní plátno, na kterém si mohou se svými kamarády nebo rodiči
stínové divadlo i zahrát.

SOBOTNÍ PROVOZ
V říjnu bude městská knihovna otevřena
také v sobotu 3. 10. od 9 do 12 hodin.
Alena Fremrová

Dvojkoncert Caine-Mi a Vrámci Možností
Po zářijovém vystoupení Petra Váši se v říjnu můžeme těšit na dvojkoncert
jednoho písničkáře a jedné punkové kapely. Že půjde o nevšední zážitek, začnete doufám tušit, když prozradím, že hudebníci přijedou tři a kapela Vrámci
Možností je jednočlenná.
Caina pravděpodobně znáte jako bubeníka plzeňské punkové kapely Znouzectnost. Tentokrát však uslyšíte osobitého písničkáře, který v sobě spojuje zdánlivě nespojitelné. Bubeník
punkové kapely, myšionář a kazatel, plaché malé dítě, vlasatý čahoun chodící na panáka s křídou na hřiště. Že se to vše nemůže vejít do jednoho těla? Máte pravdu, na podiu ne. Dryáčníka
Caina doplňuje křehká Assa (dohromady písničkář Cane-Mi). Strhující proud energie na mandolu hrajícího a zpívajícího bubeníka by nebyl celý bez zpěvu jemné dívky hrající na perkuse. A v tomto aranžmá nás
čekají texty nesmírně poctivého a pravdu stále hledajícího písničkáře. Kazatele, který nikdy neuráží a odvážně se pouští
tam, kam se nikdo nevydal. Nebo jsme tam už byli všichni, ale něco přehlédli?
Kapela Vrámci Možností má sice aktuálně pouze jednoho člena, ale rozhodně vás strhne nespoutanou energií – je to punk. Hudba je rytmická,
těžko vydržet sedět, a texty velmi vtipné a nápadité, dobře pointované. Ještě dodám, že pokud na koncert přijde Jarda Poucha, dostane od pořadatelů
čaj dle svého výběru zdarma. Přijďte se dobře pobavit ve čtvrtek 22. října v 19.00 do Čajovny Rolnička.
Pavel Plát
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SOKOL A SOBĚSLAV

Ačkoli tradičně uzavíráme koncem září naše expoziční a výstavní
prostory a v programu muzea je přes
chladnější polovinu roku nahrazují
přednášky a další jednorázové akce,
tentokrát jsme do výstavního sálu Rožmberského domu připravili společně s členkami soběslavského Sokola ještě novou krátkodobou výstavu.
Nese název „Sokol a Soběslav“ a koná se u příležitosti 130. výročí založení tohoto ve své době největšího městského spolku a 25. výročí znovuobnovení jeho činnosti. Na základě historických a současných fotografií,
krojů a cvičebního nářadí si připomeneme nejdéle působící soběslavský
spolek, kterým prošly celé generace místních obyvatel. Na fotografiích
proto jistě poznáte řadu svých příbuzných a známých. Dozvíte se, že Sokol v Soběslavi nejenom nacvičoval na slety, ale také hrál divadlo, založil
první plovárnu, finančně podporoval výstavbu škol a srdnatě odporoval
totalitním režimům. Všechny milovníky sportu a zájemce o místní historii
srdečně zveme na vernisáž výstavy, která se uskuteční v pondělí 12. 10.
od 17 hodin. Zahájení výstavy se zúčastní i zástupci Sokolské župy Jihočeské z Č. Budějovic, zahraje Soběslavský žesťový kvartet, zatančí děti
z mateřské školy. Výstava potrvá do 23. 10., otevřena bude denně kromě
pondělí od 13 do 17 hodin, pro školní skupiny po domluvě i v dopoledních
hodinách.
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Inspiraci a sílu pro svou práci čerpali sokolové v Soběslavi od členů České
obce sokolské v Praze, ale sami činnost rozvíjeli podle místních podmínek.

K HISTORII VESELÍ A MEZIMOSTÍ
Další přednáška 6. ročníku cyklu „Staré i nové zvěsti“ proběhne v pátek 23. 10. od 17 hodin proběhne ve Weisově domě. Veselská rodačka,
historička Mgr. Hana Jadrná Matějková z Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci promluví na téma „Co se stane,
až se spojí s Mezimostím Veselí“ s podtitulem „Historie snah o sloučení a
realizace spojení měst Veselí nad Lužnicí a Mezimostí nad Nežárkou“.
Přednáška představí předválečné debaty o možnosti spojení obou měst a
především realizaci jejich sloučení v době Protektorátu Čechy a Morava.
Pozornost bude věnována nejen podílu protektorátních úřadů, ale také reakcím obyvatel obou měst.

TOULAVÉ LOUTKY ZAHRAJÍ
V MUZEU
V pátek 23. 10. v 17:30 hodin přivítáme v hale Smrčkova domu v Soběslavi
5. ročník loutkového festivalu „Toulavé
loutky“, jehož organizátorem je divadelní soubor Karromato. Po úvodním slovu
bude k vidění tradiční španělské loutkové představení „Tauromaquia“ – černá
tragikomedie o býčích zápasech, lásce a
smrti. Na rozdíl od dalšího programu
festivalu, který je jako již tradičně věnován především dětskému divákovi, je
toto úvodní představení určeno pro starZ představení Tauromaquia
ší děti a dospělé diváky.

PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM
V rámci přírodovědného exkurzního cyklu v říjnu nabízíme hned čtveřici exkurzí, během nichž se můžete vydat na houby, za ptačím zpěvem
anebo za poznáním tradičních odrůd ovocných stromů v našem regionu.
· Houby Velkého Huteckého lesa - sobota 3. 10.

seznámení s běžnými i vzácnějšími druhy podzimních hub, vedoucí:
Pavel Špinar, sraz: Tábor – Hlinice, zastávka MHD Hlinice, 9:15

· Ptačí festival v Táboře - neděle 4. 10.

podzimní vycházka spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků, vedoucí: Ing. Josef Jahelka a Ing. František Vališ, sraz: Tábor – Náchod, zastávka MHD, 9:00

· Ptačí festival v Sezimově Ústí - sobota 10. 10.

podzimní vycházka spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků, vedoucí: Ing. Josef Jahelka a Ing. František Vališ, sraz: Sezimovo Ústí II. – Školní náměstí, 9:00

Sokolské myšlenky dnes udržují především ženy seniorky
Během trvání výstavy tematicky zahájíme 6. ročník přednáškového
cyklu „Staré i nové zvěsti“. V úterý 20. 10. od 17 hodin proběhne přednáška nazvaná taktéž „Sokol a Soběslav“. Paní Helena Zvánovcová na ní připomene nejvýznamnější a nejzajímavější okamžiky místního Sokola, jehož
historie je souběžná s dějinami naší vlasti, s obdobími slávy i tragédiemi.

· Ovocné aleje v okolí Slap a Malšic - sobota 10. 10.

výlet za tradičními odrůdami ovocných stromů ze Slap do Malšic
vedoucí: Ing. Zdeněk Buzek, sraz: Slapy, železniční zastávka, 9:20
Do muzea i do přírody Vás srdečně zvou
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček

SOKOL A SOBĚSLAV
Výstava 12. – 23. října a přednáška 20. října v Muzeu v Rožmberském domě
Sokolská jednota v Soběslavi si připomíná letos tři výročí. První výročí se váže k 9. srpnu, kdy to bylo 130 let od založení
Sokola v Soběslavi. Jeho činnost byla omezována válkami, a dokonce zakazována totalitními režimy, naposledy na 41 let.
Druhé výročí se vztahuje k obnovení Sokola v Soběslavi dne 7. března 1990, což je letos 25 let. Třetí výročí se týká dne 8. října, který byl loni do ročního kalendáře ČR vložen jako Památný den sokolstva. Je to vzpomínka na Sokoly, kteří byli 8. října
1941 hromadně zatýkáni, mnozí z nich popraveni či odvezeni do koncentračních táborů, odkud se mnozí nevrátili. Jeho význam však zahrnuje i vzpomínky na všechny Sokoly, kteří položili své životy během I. a II. světové války.
K uctění památky všech, kteří se v Soběslavi a v celé republice zasloužili o to, aby u nás pokračovaly ideály lásky k vlasti, svobody a demokracie,
připravila zdejší sokolská jednota výstavu Sokol a Soběslav, jejíž vernisáž se bude konat v pondělí 12. října v 17 h za přítomnosti představitelů Jihočeské župy sokolské v Č. Budějovicích a starosty města Ing. Bláhy, který bude dekorovat stuhou sokolský prapor.
V úterý 20. října v 17 h bude přednáška místostarostky TJ Sokol na stejné téma. Dozvíte se na ní i historii celých 153 let a současnost Sokola.
Na obě tyto akce soběslavskou veřejnost srdečně zve výbor TJ Sokol v Soběslavi.
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Soutěž historických vozidel „O pohár města Soběslav 2015“
Sešel se rok s rokem a 12. září se soběslavské náměstí opět zaplnilo historií s vůní
benzínu. Veteran Car Club Soběslav v AČR
uspořádal již 4. ročník orientační soutěže
historických vozidel „O POHÁR MĚSTA
SOBĚSLAV 2015“.
Už podruhé v řadě byl soběslavský závod zařazen do seriálů závodů Mistrovství ČR – Pohár
historických vozidel AVCC AČR. Hlavní prioritou bylo jako vždy spokojenost účastníků akce
a atraktivní podívaná pro návštěvníky. Počasí se
koncem pracovního týdne umoudřilo a připravilo nám všem krásný slunečný den s příjemnou
teplotou. Od osmé hodiny sobotního rána se
prostor náměstí v Soběslavi začal plnit účastníky závodu. Přejímka vozidel byla v plném
proudu až do desáté hodiny a plocha náměstí
byla v tuto dobu prakticky už zaplněná. Po desáté hodině dopolední začala probíhat výstava a
každý návštěvník akce si mohl prohlédnout jednotlivé automobily i motocykly a najít si svého
favorita. Byla zde k vidění velká směs automobilové a motocyklové historie, předválečné
stroje jako vždy přitahovaly velkou pozornost,
ale i takzvaná kategorie „youngtimer“ byla pro
návštěvníky atraktivní. Do této kategorie patří i
nedávná historie v podobě například Škody MB
1000 nebo Wartburg 353, ale také americké
křižníky jako například Pontiac Grand z roku
1978. Tyto automobily byly samozřejmě k vidění i na soběslavském náměstí. A že se bylo na co
koukat, o tom svědčí i takové zajímavé kousky
jako automobil Škoda 430 D z roku 1930 s elegantní dobovou posádkou, nebo Tatra 57 - Hadimrška z roku 1934 či Chevrolet Master 65
z roku 1934. Další exkluzivní kousky byly z kategorie motocyklů, BSA 770 se sidecarem
z roku 1928 s řidičkou Libuší Šulcovou, Jawa
350 OHV z roku 1935. Nejstarším strojem
v kompletním závodním poli byl motocykl Hill
Brothers 23 z roku 1920, poháněn klasicky řemenem. Jeho majitel Petr Sojka je na něj patřičně hrdý a to ho ještě jeho manželka Růžena
Sojková následovala na motocyklu Royal Enfield 201A z roku 1925. Takto bychom mohli
jmenovat další a další nádherné automobily a
motocykly včetně jejich posádek. Po uzavření
přejímky bylo napočítáno celkem 136 účastní-

ků, a pokud přičteme i posádky jedoucí mimo
hlavní soutěž, dostaneme se na cifru 159 vozidel. Zpestřením samotné akce na soběslavském
náměstí, tak jako minulý rok, byla i přítomnost
veselé jazzové kapely „Old Steam Boat“ a pro
malé návštěvníky byl permanentně v pohotovosti
dětský koutek. Dalším zajímavým doplněním
dopoledního programu byla možnost prohlédnout si nové vozy zn. Škoda. Autoservis Jindra
připravil pro zájemce všechny aktuální novinky,
a Střední škola řemeslná - základní škola Soběslav nabídla návštěvníkům akce prohlídku historických stabilních motorů ale i nové techniky
v podobě moderního výcvikového traktoru.
Před polednem bylo vše připraveno na start a
lehce po12. hodině v prostoru startovací brány
došlo k odmávnutí prvního jezdce, respektive
posádky, na trasu orientačního závodu.
Ta vedla hezkou krajinou v okolí Soběslavi a
později směrem k Týnu nad Vltavou. Závodníci
navštívili obce Klenovice, Hlavatce, Sudoměřice u Bechyně, Březnice a Hrádek. Nešlo ovšem
jen o projížďku, po cestě se plnily fyzické i hledací úkoly. Většina úkolů byla spojena i s atraktivním místem a většina soutěžících si
nenechala ujít jejich prohlídku jako například
Rožmberský dům v Soběslavi s expozicí v muzeu, golfové hřiště u Sudoměřic u Bechyně nebo
infocentrum JETE v zámečku Vysoký Hrádek,
kde byla možnost interaktivní prohlídky. Projetí
branou a odmávnutí cílovou vlajkou čekalo
účastníky soutěže v kempu Plovárna Soběslav,
kde zároveň proběhlo i vyhodnocení soutěže a
na všechny účastníky a návštěvníky závodu čekalo občerstvení s dalším kulturním programem. 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 v jednotlivých
kategoriích „Auto“ a „Moto“ a třešničkou na
dortu bylo určitě vyhlášení vítězů soutěže
„O pohár města Soběslav“. Starosta města Soběslav ing. Jindřich Bláha osobně předal poháry
a věcné ceny pro tři nejlepší. Potom už nastal
čas pro volnou zábavu. Za podpory hudební
skupiny „A proč ne“ se v kempu pokračovalo
s oslavou a probíráním věcí okolo motocyklů a
automobilů až do pozdních nočních hodin.

Doufáme, že se všem účastníkům i divákům
naše soutěž líbila a příští rok se v takto hojném
počtu a určitě zase za dobrého počasí 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. Obcím Klenovice, Hlavatce, Sudoměřice u Bechyně a
Březnice též děkujeme za sponzorství a zajištění úkolů během soutěže. Blatskému muzeu děkujeme za umožnění provedení úkolu a
prohlídky expozice v Rožmberském domě. Informační centru JETE v zámečku Vysoký Hrádek děkujeme za umožnění prohlídky. Dík patří
i kempu Plovárna Soběslav za zázemí v cíli
soutěže.
Dále děkujeme sponzorům a partnerům: Addinol, Pneu Kazda s.r.o. Klenovice, Restaurace
Martin Fišer z Klenovic, Firma Wratislav Dírná, Asociace Veteran Car Clubů AČR, Jawa a.s.
Týnec nad Sázavou, Autoservis Jindra s.r.o.,
Bohemia Chips a.s., Rabbit a.s., František Pazdera – Goliat, Golf Bechyně a Panství Bechyně,
Country Saloon u Sloupu, Auto-Pneu servis Došek, Čalounictví a sedlářství Miroslav a Mariela
Rekovi, STK Soběslav – zelená budova, HF
moto Horusice, Pneuservis a autoservis Milan
Vaněk, Chalupský s.r.o., Autoopravna Miroslav
Hlásek, Autoservis Váca, Josef Pileček – Zemní
práce, časopis Oldtimer a časopis Autoforum.
Za VCC Soběslav Petr Sluka
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NOVITA ZVE
Léto nám odplulo a podzim v plném proudu barvami listí s paletou plodů zase nás ohromuje svou pestrostí.
Pestrý a barevný bude jistě i první ročník „Podzimního festivalu pěveckých sborů“.
Zveme všechny příznivce společného zpívání, milovníky krásných písní renesančních, lidových, spirituálů, umělých i popových v různých úpravách. Zazní například: Batalion, Široký, hluboký, Když svatí pochodují,
Ó mámo, Oh baby, baby a řada dalších.
Vystoupí sbory známé i méně známé. Neváhejte a přijďte se nechat pohladit po duši v pátek 16. října od 19 hodin do Kulturního domu města
Soběslavi.
Doufáme, že se festival zalíbí a že založíme novou tradici.
Děkujeme MěÚ v Soběslavi, starostovi ing. Jindřichu Bláhovi a řediteli kulturnímu domu Mgr. Petru Valešovi za finanční pomoc a možnost
uskutečnění akce.
Eva Králová, sbormistryně
Starokatolická filiální obec v Soběslavi
pořádá v neděli 11. října pouť na Svákov.
Sejdeme se před hospodou Hvížďalka ve
14:00 h, odkud se společně vydáme procházkou na Svákov. Tam, v místní kapličce bude
slavena bohoslužba s biskupem Dušanem
Hejbalem. Po bohoslužbě bude připraveno
pro poutníky občerstvení. Všichni zájemci
jsou srdečně zváni.
Aleš Svoboda - starokatolický farář
v Soběslavi

Dokud se zpívá…
Zdá se to až neuvěřitelné, ale 3. 11. uplynou
již 3 roky, co nás po těžké nemoci opustil náš
kamarád, oblíbený pedagog a hlavně skvělý
člověk pan PaedDr. Vladimír Trešl.
Vzpomínkový večer se bude konat v salonku
restaurace Nikola v pátek 6. 11. 2015 od
20.00 hodin. Při kytaře s Honzou Žbánkem a
Oldou Pourem si připomeneme „Zpěvy páteční“, při kterých nám bylo vždycky moc
fajn.
Děkuji všem, kteří přijdou na Vláďu zavzpomínat.
-jk-

Letní tábor Dobrovolnického centra „Cesta kolem světa“
Ve dnech 23. – 29. 8. proběhl v kempu Pohoda v Nuzicích letní tábor dobrovolníků a
dětí i dospělých s mentálním a kombinovaným postižením, pořádaný samotnými dobrovolníky z Dobrovolnického centra Rolničky.
Tento tábor byl z velké části financován z výdělku z festivalu DOBROVOL, ze sponzorských
darů a částečně se podíleli i rodiče.
Téma letošního týdne bylo „Cesta kolem
světa“, a tak jsme každý jeden den navštívili
jiný kontinent – zažívali jsme pro něj typické
aktivity, jedli jsme typická jídla, potkávali domorodé obyvatele, atd. Například v úterý jsme
navštívili Ameriku a díky českobudějovickému
týmu Hellboys jsme si vyzkoušeli, jak se hraje

americký fotbal. Dělali jsme ale i spoustu jiných
věcí – jezdili jsme na raftech, tvořili a vyráběli,
šli jsme noční stezku odvahy a jeli jsme na podvečerní výlet do divadla s otáčivým hledištěm v
Týně nad Vltavou. Vrcholem celého týdne pak
byl v pátek skvělý slavnostní ples, na kterém
nám zahrála živě kapela Dělobuch. Hlavní částí
večera bylo pasování na námořníky, kteří celý
týden pluli kolem světa. Večer byl plný tance,
skvělé hudby, a hlavně dobré zábavy, stejně
jako celý letní tábor.

Velký a srdečný dík patří všem dobrovolníkům za skvěle odvedenou práci, kapele Dělobuch, týmu Amerických fotbalistů Budweis
Hellboys, Jola Lodě Bechyně za zapůjčení raftů, Olince Kutilové za muzikoterapii a v neposlední řadě majitelům kempu Pohoda za
vstřícnost a ochotu při našem týdenním pobytu.

Děkujeme všem sponzorům, návštěvníkům
festivalu DOBROVOL a každému, kdo se podílel na chodu tábora.

Veterinární nemocnice IVET s.r.o. Praha

Sponzoři letního tábora:
E.ON Česká republika, s. r.o.
K.O.K., spol. s r.o.
BRIKLIS, spol. s.r.o. Malšice
Lukáš Slabý
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Duhové okénko
Zpátky v barevné školce
Prázdniny utekly jako voda a všichni jsme se opět sešli v naší barevné školce. Začátek září se nesl ve znamení adaptace. Letos přibyla v rámci adaptace novinka.
Snažíme se, aby nově příchozí děti měly možnost co nejlépe a nejpřirozeněji vstoupit do nového a neznámého prostředí dle individuálních potřeb dětí i rodičů. Rodiče tedy mohli strávit první tři dny
v mateřské škole se svým dítětem a umožnit mu poznat nové prostředí,
paní učitelky a usnadnit mu další fáze adaptačního procesu.
Děti budou i letošním rokem provázet maňásci, kteří jsou představiteli
dílčích projektů. Hrošík Logík s pejskem Brokem budou i nadále pomáhat
dětem při procvičování a rozhýbávání jazýčků. Zůstává i hodná a moudrá
babička Kořenářka, která dětem poradí, jak chránit přírodu kolem nás.
Babičce letos přibyla sovička Jůla, která nahradila Malenku a stará se o to,
aby děti měly dostatek pohybu a zdravé stravy. Místo rošťáka Rambouska
nás občas přijde pozlobit medvídek Míša.
Jako každoročně, i letos čeká na děti bohatý doplňkový program, předškoláci vyrazili už v září na výlet do zážitkového parku Zeměráj, ostatní
děti se vydaly na výlety do okolí školky i do blízkého okolí našeho města.
Děti se mohou těšit na tradiční odpoledne s tatínky, podzimní slavnosti,

divadla, týden čtení, kdy mohou pozvat do školky svého rodinného příslušníka, aby i ostatním dětem přečetl jejich oblíbenou pohádku. My paní
učitelky doufáme a těšíme se, že si společně celý rok užijeme.
Kolektiv MŠ DUHA

MŠ Nerudova
Projekt e Twinning
Mezinárodní projektování
mezi školkami a školami slaví
letos 10 let. Naše mateřská
škola plnila úspěšně k této oslavě deset úkolů. Posledním úkolem bylo: „Co
přejete e Twinningu?“ Tak my už to víme, že
100 let s ním jistě oslavíme.

à

Září v naší mateřské škole
Pracovní činnosti - třída srdíčková

Informace z DDM – říjen 2015
Hrátky s barvou
třídy sluníčková a měsíčková

V DDM zahájily činnost zájmové kroužky, termíny jednotlivých kroužků naleznete
na našich stránkách www.ddmtabor.cz v menu
KROUŽKY, FILTR pobočka Soběslav, kde
najdete v některých zájmových kroužcích ještě
volná místa. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme i na tel. 381 522 013 nebo osobně v DDM.
· Dodatečně nabízíme kroužek Logopedie

pro děti, který bude v případě zájmu otevřen
koncem října.
· V sobotu 17. 10. od 9.00 hodin

se koná v DDM Tvořivá dílna pro děti
(možno i dospělí)
„Malování deštníků“. Přijďte si namalovat
svůj originální deštník.
Cena (deštník, barvy): 100 Kč, členové zájmových kroužků 80 Kč.

Zájemci se mohou hlásit do 15. 10. v DDM
nebo na tel. 381 522 013.

Podzimní prázdniny:
· Na čtvrtek 29. 10. jsme připravili

pro děti návštěvu „Hopsária“
v Českých Budějovicích.
Odjezd účastníků z vlakového nádraží v 9.18
hod., předpokládaný návrat v 17.45 hod.
Cena (jízdné a vstupné): 370 Kč, členové zájmových kroužků DDM 350 Kč.
Závazné přihlášky nejpozději do 26. 10.
v DDM.

· V pátek 30. 10. od 9.00 hodin pořádáme

pro děti Textilní dílnu „Originální prostírání“. Je určena pro děti od 7 let.
Cena (materiál): 50 Kč, členové zájmových
kroužků DDM 30 Kč.
Přihlásit se můžete nejpozději do 26.10.
J. Kohoutová
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Z historie soběslavského rybářského spolku
(dokončení z minulého čísla)
V roce 1999 se však početná skupina místních nespokojených rybářů začala neformálně
scházet v hotelu Slunce. Na základě petiční
akce se podařilo svolat mimořádnou členskou
schůzi a zvolit nové vedení, které se zcela rozešlo s praktikami svých předchůdců. Místní organizace byla opět přijata za člena sdružení
společného rybolovu, byl obnoven původní revír Lužnice 6 včetně pískoven i rybníka Nadýmač a revír Černovický potok 1-2. Od města
Soběslav pro potřeby chovu ryb do sportovních
revírů organizace získala do nájmu rybníky Dolejší, Švadlačky a Novákovský. Po mnoha letech se podařilo vykoupit pozemky
v Mokerských strouhách. Byly obnoveny tradice rybářských plesů, brigádnické činnosti a závodů pro děti. Byla zřízena nová výdejna
povolenek. Díky vyhraným soudním sporům a
nově uzavřeným smlouvám se rybáři mohli vrátit do svého domovského areálu Na Brousku.
Novodobé dějiny spolku významně ovlivnily přírodní živly. Povodně roku 2002, tornádo
z roku 2005, které zasáhlo část areálu Na Brousku, povodně 2006 a blesková povodeň v Mokerských strouhách roku 2013 zásadním způsobem
určily pracovní činnost organizace. Nákupem
techniky na zemní práce a především velkým
pracovním nasazením hospodáře Huberta Lintnera byly obnoveny rybníky v majetku organizace i města. Byl opraven jez Brousek,
obnoveno slepé rameno na Černovickém potoce
a ve spolupráci s městem Soběslav vybudovány
rybníčky Hamr, Brousek a Vápenka v těsném
sousedství domovského areálu Na Brousku. Za
tuto obětavou činnost byl Hubert Lintner oceněn Zlatým odznakem za zásluhy o rybářství.

Výlov rybníka Švadlačky v roce 2010
V roce 2006 došlo ke sloučení s organizací
v Roudné a počet členů organizace se ustálil na
rekordním počtu šesti set.
V současné době spolek hospodaří na 10
rybnících, pečuje o více jak 100 hektarů sportovních vod, věnuje se výtěru candáta a jeho odchovu v lokalitě Na Brousku, odchovu štičky ve
strouze z Nového rybníka a chovu především
kapra a lína v chovných rybnících. Díky pravidelné a obětavé práci Václava Karpíška probíhá
každoročně výchova rybářské mládeže. Největší a jeden z nejstarších soběslavských spolků má
významné postavení ve společenském a sportovním dění ve městě Soběslavi a s velkým úsilím pečuje o kvalitu zdejšího životního
prostředí.
Petr Lintner

Hospodář Hubert Lintner při opravě povodní
zničeného jezu Na Brousku v roce 2006

Program RC Sobík - ŘÍJEN
PONDĚLÍ
9.00 - 9.30
9.45 - 11.30
8.30 - 11.30
17.00 - 17.45
ÚTERÝ
9.00 - 9.30
9.45 - 11.30
STŘEDA
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
ČTVRTEK
9.00 - 9.30
9.45 - 11.30
PÁTEK
9.00 - 9.30
9.00 - 11.30

RC Sobík pořádá

FUN WITH ENGLISH, rodiče a děti (Lenka) – zpívání, tancování, cvičení
a hraní v angličtině, seznamování s angličtinou (KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN)
VOLNÁ HERNA (KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN)
HLÍDACÍ KOUTEK (rezervace na tel. 728 318 857, KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN)
TANEČKY – PONDĚLÍ 5.10. - ZÁPIS
POHYBOVÉ HRÁTKY I., rodiče a děti (Ivana)
VOLNÁ HERNA

BURZU DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ A POTŘEB
Kdy?
ve čtvrtek 15.10.2015
Kde?
KD SOBĚSLAV
V kolik?
9.00 h - 12.00 h
Informace pro prodávající:
Zboží si bude každý prodávat sám. Přinést
můžete kojenecké, dětské a těhotenské oblečení a obuv (hračky, sportovní potřeby pro
děti, kočárky, autosedačky, aj… po dohodě).
Poplatek za prodejní místo je 50,- Kč.
Sraz pro prodávající
je v 8,30 hodin v KDMS.
Zájemci, hlaste se na tel. 728 318 857.

ŠIKOVNÉ RUČIČKY II., děti 3+ (Monika)
VOLNÁ HERNA
PÍSNIČKA, rodiče a děti (Věra)
VOLNÁ HERNA
ŠIKOVNÉ RUČIČKY I., rodiče a děti (Věra)
VOLNÁ HERNA

Akce RC Sobík ŘÍJEN
· ST 7.10. 9 - 10 - TANEC S ŽIVLY v RC Sobík (rodiče a děti) +

VOLNÁ HERNA 10 -11.30, spontánní tanec s Lenkou Janderovou
· ČT 8.10. 15.30 -16.30 - TANEC S ŽIVLY v RC Sobík (děti od 4 let) spontánní tanec s Lenkou Janderovou
· ČT 15.10. 8 -12 - PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
A POTŘEB v KDMS

· VÝLET DO HOPSÁRIA
· VEČERNÍ TVOŘENÍ S MONIKOU – MANDALOVÁ TRIKA II.
· PEDIKÚRA S HLÍDÁNÍM DĚTÍ

Informace o termínech akcí a rezervace míst na telefonu 728 318 857 nebo
v RC Sobík
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Pirátská tancovačka

Pozvánka na přednášku
na téma Domácí násilí
určeno pro odbornou veřejnost (pedagogové
a zaměstnanci MŠ, ZŠ, SŠ a odborných učilišť, lékaři, sociální pracovníci, městská policie, zaměstnanci NO a jiní)
Přednášející: Dana Bedlánová – vedoucí a
sociální pracovnice Intervenčního centra
Mgr. Vlasta Petríková – sociální pracovnice
Intervenčního centra
Den a čas konání: 20. října 2015 v 18:00 hod.
Místo: KD Veselí nad Lužnicí v malém sále
Trvání: 18:00 – 20:00 hod.
vstup i občerstvení zdarma
Obsah:
· co je to domácí násilí (DN)
· koho se DN týká
· druhy DN
· mýty o DN
· vývoj a fáze násilí
· rizikové faktory
· charakteristika obětí a agresorů
· trojúhelník závislosti
· komunikace s obětí DN
· co dělat, jestliže jsem obětí DN
· vykázání násilné osoby ze společného obydlí
· diskuse
Eva Nováková, metodik prevence Semafor o.s.

Svaz diabetiků slaví
čtvrtstoletí
V letošním roce oslaví Svaz diabetiků 25. výročí svého vzniku. Naše územní organizace
vznikla později - na konci roku 1993. Jejími řadami prošlo mnoho členů. Tak jak to v životě
chodí, někdy bylo dobře, někdy hůře. A o kom
že to hovořím? O Svazu diabetiků - územní organizaci Tábor, která spojuje diabetiky nejen
z Tábora, ale i ze Sezimova Ústí a Soběslavi.
Současné vedení organizace pracuje v novém
složení, učí se od svých předchůdců a snaží se,
aby náplň činnosti byla co nejpestřejší a aby
uspokojila všechny členy. Samozřejmě, že se
klade důraz na pohyb - ono se v kolektivu lépe
cvičí ve vodě, plave, chodí po turistických či
kulturních výletech a zájezdech. Pro bližší seznámení jsou velice výhodné týdenní či víkendové pobyty. O své činnosti dáváme vědět na
vývěsních místech (autobusové nádraží, čekárny u diabetologů, hlavní lékárna atd.), využíváme i internetové spojení a najít nás můžete
každou středu od 14 do 15 hodin v kanceláři
v Táboře ve Farského ulici (vpravo vedle schodů u Sokolovny za Komerční bankou). Zveme
vás do svých řad, neuzavírejte se se svojí
nemocí doma, přijďte do party příjemných lidí přijďte - vyzkoušejte - posuďte sami.
Za Svaz diabetiků Tábor A. Slunečková
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Jsme rozbalený
banán!
Pod slupku se nám podívali
nezávislí odborníci z Asociace
veřejně prospěšných organizací a jsme skrz naskrz prověření!
Po zevrubném šetření, finančním auditu,
hodnocení a rozhodování jsme obdrželi značku
Spolehlivá veřejně prospěšná organizace! Jsme
velmi šťastní a vážíme si toho. Procesní analýza
k získání značky byla zevrubná, ale i přínosná poukázala na některé nedostatky, které jsme
v administrativě a účetnictví odstranili, zhodnotila naše přednosti: transparentnost, efektivnost
a naplňování našich cílů - pomáhání rodinám
dětí s postižením. Jsme nyní ve skupině
prověřených neziskovek, kterým se podívali
nezávislí odborníci pod slupku i za vás…

Pirátská tancovačka bude letos obzvláště výjimečná, protože nám na ní bude hrát vynikající
kapela Epy de mye (letošní „předskokani“ skupiny Chinaski a tvůrci výjimečného CD Kotlina)! Přijďte se i s dětmi pobavit, pohrát, nasmát
se a zatancovat. Prostě strávit příjemné odpoledne a pomoct při tom i dobré věci. Můžete přijít
vy i děti v pirátském a do bazárku donést jednu
kvalitní věc (prosíme ne oblečení ani plyšové
hračky).
Tancovačka se koná 24. října 2015 v hospodě sálu v Hlavatcích od 15 do 21 hodin.
Vstupné (80 Kč dospělí, 50 Kč děti) pomůže zajistit naším prostřednictvím služby pro rodiny
dětí s postižením v jižních Čechách. Těšíme se!

Hrdý Budžes
Máte poslední šanci koupit si vstupenky na
vynikající divadelní představení, které se jako
charitativní koná 2. 11. 2015 v táborském divadle. Více o všech aktualitách a našich službách
najdete na www.imy-sdruzeni.cz.
Klára Csirková, koordinátor I MY, o.p.s.

Zajímavý výlet
Senior klub při Svazu tělesně
postižených v Soběslavi uspořádal letos zájezd do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově a na
poutní místo Křemešník. I přesto, že byl zájezd celkově náročnější, díky ochotnému řidiči
Liboru Nejedlému jsme vše v pohodě zvládli. Zájezd se vydařil,
bylo hezké počasí a už se těšíme
na výlet příští.
Alena Antoláková
vedoucí Senior klubu při STP

V pondělí 31. 8. zahrál soubor JITRA návštěvníkům výstavy Země živitelka 2015 v Českých
Budějovicích. Spokojení diváci si s nimi s chutí zazpívali blatské písně a někteří se přidali i tancem.
Vojtěch Trubač, dudák souboru
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Nové nýtovací nástroje se budou vyrábět v Soběslavi
Téměř tři čtvrtiny dílů nových nástrojů ProSet XT společnosti STANLEY Engineered Fastening (SEF) bude vyrábět soběslavská divize
Průmyslové výrobky MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Většinu z 220 dílů z nových nástrojů
získala soběslavská divize v rámci poptávkového řízení. Pro samotnou montáž nástrojů budou
dvě centra. Pro Evropu to bude MOTOR JIKOV
Strojírenská a.s. v Soběslavi a pro Asii a
Ameriku konkurenční výrobce v Šanghaji.
„Navážeme na dosavadní úspěšnou spolupráci. V současné době vyrábíme čtyři tisíce
kusů nástrojů pod označením Genesis ve čtyřech velikostech. Nových ProSet XT budeme
produkovat šest tisíc a k tomu ještě dodávat díly
do Šanghaje, což znamená produkci dohromady
až na patnáct tisíc kusů nástrojů. To bude představovat nárůst tržeb o zhruba dvacet milionů
korun,“ informoval ředitel divize Průmyslové
výrobky MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.
Milan Vančata.
STANLEY Engineered Fastening (SEF) je
významný nadnárodní výrobce spojovacího
materiálu s výrobními závody v Evropě, Ame-

rice a Asii. Patří do portfolia firem Stanley Black
& Decker. Pro tohoto zákazníka vyrábí MOTOR
JIKOV Strojírenská a.s. (PV) pneumaticko-hydraulické nýtovací nástroje v široké škále typů.
Nový nástroj vzniká sloučením nejlepších
vlastností dvou značek, které má v současné
době SEF v portfoliu. „Vývoj probíhá ve dvou
vývojových centrech, a to ve Velké Británii a
Japonsku, s oběma komunikujeme na technické
a obchodní úrovni. Původní termín uvedení na
trh v letošním roce se vzhledem ke komplikacím při vývoji u zákazníka již nestihne. Počítáme s prvními dodávkami v příštím roce,“
doplnil Milan Vančata.
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. v rámci
jednání s partnerem také připravila novou
smlouvu o dodávce nástrojů. „Dodáváme na základě smlouvy z roku 2001, kdy SEF ještě patřila pod společnost Textron Fastening Systems.
Nová smlouva už bude se Stanley Black &
Decker,“ dodal Milan Vančata.
(mjg)

V současné době vyrábí divize Průmyslové výrobky MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. čtyři tisíce kusů nástrojů pod označením Genesis, a to
ve čtyřech velikostech. Nových ProSet XT bude
produkovat šest tisíc a k tomu ještě dodávat díly
do Šanghaje

Z činnosti hasičů
Události PS Soběslav 16. 8. – 15. 9. 2015

 16.8. Otevření bytu v domě s pečovatelskou
službou ve Veselí n/L.

 17.8. Záchrana osoby uvízlé na okenní římse
v Soběslavi.

 20.8. Odstranění následků dopravní nehody







Okénko
soběslavských chovatelů
Hned tři naši chovatelé obsadili výstavu
v Žirovnici, a to v termínu 15. - 16. srpna.
Holuby vystavoval př. Autrata – Omský rejdič
černý a př. Míka vystavil své žluté bubláky. Oba
chovatelé obdrželi za své kolekce čestné ceny.
Za Havanské králíky se dostalo ocenění
v podobě čestné ceny př. Vejdovi a za odbor
drůbeže vystavil své zakrslé Hedvábničky bílé
př. Autrata.
22. - 23. září se výstavní kolotoč přestěhoval
do Milevska, kde nám udělala radost mladá chovatelka př. Farová. Za své holuby plemene Lahore a Kudrnáče obdržela dva vítězné poháry.
Př. Autrata představil tentokrát Postavové rejdiče, které posuzovatelé odměnili čestnou cenou.
Tímto děkujeme našim členům za reprezentaci naší organizace a blahopřejeme k ocenění
jejich svěřenců.

Zveme naše spoluobčany na naší výstavu od
2. 10. do 4. 10. 2015. Pravidelná burza proběhne
jako vždy v neděli tentokrát od 8 hodin. V sobotu zveme na odpolední posezení ke grilovanému
praseti a příjemnému odpočinku. Věříme, že na
výstavě bude k vidění dostatek pěkných zvířat.
Samozřejmostí je prodej chovatelských a zahrádkářských potřeb, krmiv a různých dobrot.
Martin Nechutný – ZO ČSCH Soběslav

Český zahrádkářský
svaz Soběslav
oznamuje, že v měsíci říjnu pokračuje moštování ovoce. Záznamy objednávek na tel.
číslech 775 311 597 nebo 381 524 013 paní
Pehová. Moštovat se bude každou sobotu od
7.15 do 13 hodin. Cena za kilogram ovoce je
pro členy 1,50 Kč a nečleny 3,00 Kč.






osobního automobilu u obce Brandlín. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
25.8. Odstranění nalomené větve nad vozovkou u obce Drahov.
25.8. Otevření bytu na sídlišti Svákov.
25.8. Odstranění nalomené větve nad vozovkou u obce Mlýny.
26.8. Pomoc při transportu pacienta do sanitního vozu ve Veselí n/L.
28.8. Otevření bytu v domě ve Veselí n/L,
Blatské sídl.
31.8. Požár suché trávy na železničním náspu
v Plané n/L.
1.9. Odstranění úniku provozních náplní
z nákladního automobilu na dálnici D3 u
obce Košice.
2.9. Odstranění sršního hnízda ve Dvorcích.
11.9. Odstranění padlého stromu na vozovku
u obce Krtov.
11.9. Odstranění úniku provozních náplní
z osobního automobilu na dálnici D3 u obce
Košice.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice

Výkup kožek
Pondělí 5. 10. u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 h
Konzultant zdravé výživy a alternativní medicíny Miroslav Němec bude v Soběslavi,
v ulici Nerudova - Pekárikovi /naproti pekárně/
v sobotu 3. 10. od 9 hodin.
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Policejní zápisník
 Podezřelý M. K. měl dne 2. 8. fyzicky napad-

nout poškozeného J. B. na jeho zahradě v Soběslavi. Poškozený utrpěl otřes mozku,
zhmoždění hrudníku a zhmoždění oblasti bederní páteře s následnými zdravotními komplikacemi.
 Dne 11. 8. řídil F. Š. v Soběslavi osobní automobil Opel Corsa. Dechovou zkouškou přístrojem Drager 7510 mu byla naměřena
hodnota 1,58 promile a 1,65 promile alkoholu
v dechu.
 Neznámý pachatel se dne 12. 8. v ul. Chvalovského nábřeží zmocnil bez použití násilí
peněženky, kterou poškozená R. Š. držela při
sobě. Celková způsobená škoda činí 880,Kč. Dne 18. 8. byl jako pachatel zjištěn R. P.
 Z. K., T. Č. a I. D. společně dne 24. 8. odcizili
na sídl. Míru z volně přístupné nákladové
rampy potravin Trio, zde uložené pečivo
v celkové hodnotě 792,- Kč, ku škodě Trio
Soběslav s.r.o., a to i přes skutečnost, že Z. K.
a T. Č. byli za takový čin v posledních třech
letech odsouzeni nebo potrestáni.
OO Policie Soběslav

Poděkování za materiální
pomoc uprchlíkům
Ve dnech 14. - 18. září proběhla zde v Soběslavi a zároveň v Táboře sbírka materiální pomoci uprchlíkům. Probíhala v obou městech v
evangelických kostelech a zároveň i ve dvou
centrech Rolničky zde v Soběslavi. A tak nějak
cítím potřebu poděkovat. Děkuji moc Vám
všem, kteří jste u nás na faře zazvonili a přinesli,
co bylo a je třeba. Oblečení, boty, knihy, hračky, hygienické potřeby. Toto poděkování z důvodů uzávěrky do Hlásky píšu ve čtvrtek, tedy
jeden den před koncem sbírky. Takže ještě nevím, co vše se posbíralo v Rolničce a v Táboře.
Ale už teď mám moc velikou radost. Zítra to
uvidím všechno a budu mít ještě větší. Začátkem příštího týdne to povezu do Prahy do centra
Správy uprchlických zařízení.
Některé z Vás, kteří jste přišli, znám a znám
vaše postoje a názory. Některé z Vás jsem viděl
poprvé v životě a vůbec netuším, co si myslíte o
uprchlících a imigrantské politice naší země
nebo Evropské unie. A je to vlastně úplně jedno.
Zda tu uprchlíky chcete nebo nechcete, zda se
bojíte muslimů nebo jsou vám blízcí, zda a zda
a zda. Člověk může mít různé postoje a má právo na svoje názory. Pokud je ale svědkem utrpení jiných lidí a může jim pomoci, pak dle mého
názoru pomoci musí. To patří k tomu být člověkem. Alespoň podle toho, jak já se svým chápáním a ve své víře rozumím pojmu člověk. A tak
jsem moc rád, že jste tohle lidství projevili. Ještě
jednou, MOC DÍKY.
Richard Dračka
evangelický farář v Soběslavi

Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly:
· Láďa Hruška se vrací - kuchařka
· V. Šindelář: Historické příběhy ze staré

říjen 2015
SK Sviny
Pořádá posvícenskou zábavu
Hraje: Parkán
Místo konání: hospoda Sviny
Sobota 24. 10. 2015 od 20 hodin

Šumavy
· D. Lagercrantz: Dívka v pavoučí síti
· B. T. Bradford: Nebezpečné tajemství
· D. Frej: Zánět - Skrytý zabiják
· D. Steelová: Pegas

Další setkání bývalých zaměstnanců
n. p. Silnice se koná v sobotu
10. 10. 2015 v 17 h v restauraci
„U Černé kočky“ v Soběslavi.

Nová Hýlačka se otevřela
návštěvníkům
Je tomu již více než tři a půl roku, co kompletně shořela vyhlídková věž Hýlačka postavená na stejnojmenném vrcholu nedaleko města
Tábor. Po této tragické události Klub českých
turistů v Táboře napjal všechny síly vedoucí
k výstavbě nového vyhlídkového zařízení. Během uplynulého období se uskutečnily sbírky
na výstavbu rozhledny a také byli pro tuto finančně náročnou akci získáni sponzoři. Celkové náklady na stavbu dosáhly téměř 7 mil. Kč.
Výstavba vyhlídkového objektu probíhala od
konce března do poloviny července letošního
roku. V sobotu 1. srpna 2015 pak došlo
k slavnostnímu zpřístupnění rozhledny, a to za
účasti asi čtyř stovek návštěvníků.
Přístup a umístění: Od žel. zastávky Horky u
Tábora půjdete po modré turistické značce do
místní části Větrovy. Tato pásová značka vás po
1 km chůze dovede přímo k věži. Nejbližší autobusová zastávka s označením Tábor, Větrovy se
nacházejí i na této trase a to 300 m od cíle. Rozhledna se tyčí na místě původní stejnojmenné
stavby, která se stala obětí požáru dne 1. 1. 2012.
Vyhlídkové poměry: Z horní vyhlídkové terasy, která se nachází o 11 m výše oproti zaniklé
dřevěné věži ve tvaru husitské hlásky, je zabezpečen úplný kruhový výhled. Za optimálních
podmínek je možné pozorovat obrysy Novo-

hradských hor, Mladovožicka i Chotovin, významné šumavské vrcholy (Boubín, Plechý)
nebo například temelínské věže.
Provozní doba denně v době:
· červen - srpen: 9 - 20 h
· září: 9 - 18 h
· říjen - březen: 9 - 16 h
· duben - květen: 9 - 18 h
Vladimír Bednář

Kulturní dům Veselí nad Lužnicí – říjen
· Čtvrtek 1. října

PODZIMNÍ BURZA dětského oblečení a
sportovních potřeb
Velký sál KD od 9.30 do 17 hodin.
Příjem věcí středa 30. 9. 16 – 18 h, výdej neprodaného zboží pátek 2. 10. 16 – 17.30 h.
Informace www.webareal.cz/semaforacek

· Pondělí 12. října

A DO PYŽAM! - Marc Camoletti
Hrají: Jiří Langmajer, David Suchařípa,
Kateřina Brožová/Kamila Špráchalová, Kateřina Hrachovcová - Herčíková/Nela Boudová,
Eva Čížkovská, Martin Hruška/Zdeněk Vencl
Velký sál KD od 19,30 hodin, vstupné mimo
předplatné 330 a 300 Kč.

· Neděle 18. října

FENOMÉN BRUNO GRÖNING ANEB
PO STOPÁCH ZÁZRAČNÉHO LÉČITELE
Dokumentární film o Brunu Gröningovi, který v 50. letech vzbudil pozornost veřejnosti
neuvěřitelným množstvím vyléčení.

Víceúčelový sál KD od 13 do 18.30 hodin
včetně dvou přestávek. Vstup volný, dobrovolné příspěvky vítány.
· Pondělí 19. října

KRÁSNÝ JE ŽIVOT S HUMOREM
Klubový pořad se scénáristou, překladatelem, moderátorem a básníkem Ivo Šmoldasem. Velký sál KD od 19 h. Vstupné 100 Kč v
předprodeji, 120 Kč na místě.

· Sobota 31. října

JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Zájezd do Stavovského divadla v Praze na divadelní komedii.
Účinkují: Saša Rašilov, Martina Preissová,
Pavla Beretová, David Matásek, Jiří Panzner,
Jan Bidlas, Martin Pechlát, Zdeněk Maryška/Petr Čtvrtníček, Jana Boušková, Jana Pidrmanová, Vladimír Jopek, David Prachař.
Odjezd v 15.30 h z autobusové zastávky u
KD. Cena zájezdu (představení včetně dopravy) 450 a 480 Kč.

říjen 2015
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Skvělý začátek další kraso sezony
I přesto, že školní rok teprve začal, je naše
krasobruslařská sezona v plném proudu. Některé dívky z našeho oddílu navštěvovaly tréninky
v Českých Budějovicích i na jaře a v létě, tedy
v době, kdy na našem stadionu byl led rozpuštěný. Tam sbíraly cenné zkušenosti od trenérek a
trenérů tamního klubu. Hlavním bodem naší letní přípravy byla letní soustředění v Českých Budějovicích, Strakonicích a Rokycanech.
Soustředění se velice vydařila a naše členky odjížděly nadšené, kolik nových prvků, kroků a
skoků se tam naučily, a vůbec jim nevadilo, že se
místo koupání potily na ledě.
Již tradičně jsme poslední srpnový týden
uspořádali naše klubové soběslavské soustředění.
Teploměr na zimním stadionu nám ukazoval přes
20 stupňů a tak jsme si alespoň vyzkoušeli, jak se
bruslí jen v tílkách. Profesionální péči sedmi trenérek na vlastní kůži pocítilo našich 28 členů, a to
celých pět hodin denně. Soustředění se velmi vydařilo a už se těšíme, až naše nabité dovednosti
zúročíme na prvních krasobruslařských závodech.
Naše členky a jeden člen se mohou těšit nejen
na pravidelné tréninky, které máme každý den
od pondělí do čtvrtka, a to i dvě hodiny denně,
ale i na „suchou“ přípravu v tělocvičně formou
krasotechniky, baletu a tance. Naše příznivce,
rodiče a celou širokou veřejnost bychom rádi už
teď pozvali na vánoční vystoupení, závody „Ledová růže, aneb o pohár starosty města
Soběslav“ a tradiční lední revue.
Přejeme všem našim stálým i novým členkám, členům a trenérské čtveřici, ať se nám spolu krásně bruslí.
KK Soběslav

Zimní stadion - veřejné bruslení
4. 10.
11. 10.
18. 10.
25. 10.

14.00 – 15.45
14.00 – 15.45
14.00 – 15.45
14.00 – 15.45

Hokej - program na říjen:
3.10. – 10:00 – minihokej 4. třídy Spartak Soběslav vs. IHC Písek, HC Tábor
4.10. – 9:30 – MŽ, SŽ Spartak Soběslav vs. HC Berounští Medvědi
11.10. – 17:00 – muži DERBY Spartak Soběslav vs. Lokomotiva Veselí n. L.
14.10. – 15:00 – MŽ, SŽ Spartak Soběslav vs. HC Meteor Třemošná
17.10. – 10:00 – dorost Spartak Soběslav vs. DDM Rokycany
17.10. – 17:00 – muži Spartak Soběslav vs. Hluboká n. V. Knights
24.10. – 10:30 – minihokej 4. třídy Spartak Soběslav vs. Slavoj Č. Krumlov, HC Strakonice
24.10. – 14:00 – dorost Spartak Soběslav vs. HC Domažlice
24.10. – 17:00 – muži Spartak Soběslav vs. HC Radomyšl
28.10. – 10:00 – MŽ, SŽ Spartak Soběslav vs. DDM Rokycany
31.10. – 13:30 – dorost Spartak Soběslav vs. HC Strakonice

1. kolo florbalového
Poháru České pojišťovny
Jako již tradičně zahájily soběslavské florbalistky novou sezonu turnajem Pohár České pojišťovny. A jako již tradičně opět postoupily. Ze čtyř
víkendových zápasů si nesou tři výhry a jednu prohru. Turnaj se tentokrát
odehrál v pražských Vinohradech.
V prvním utkání se naše ženy střetly s týmem FBC Plzeň. Jednalo se o
utkání poněkud jednostranné, protože Soběslavandy nezaváhaly a soupeře přejely s konečným výsledkem 6:0. Svou premiéru v ženském kádru si
odbyla sedmnáctiletá brankářka Karolína Drachovská, která k velké
radosti celého družstva udržela čisté konto.
Druhé utkání bylo o poznání náročnější. Soupeřem soběslavským florbalistkám byl extraligový Sokol Královské Vinohrady. Zápas probíhal ve
vysokém tempu a Jihočešky svému o mnoho zkušenějšímu soupeři statečně vzdorovaly. Domácí tým byl ale přece jen úspěšnější (a to především
v koncovce) a přehrál Soběslav 7:2.
V nedělním utkání v dopoledních hodinách čekal na Soběslav další
pražský soupeř, tentokrát Athletics Praha. Souboj s Athletics skončil pro
Soběslav velmi příznivým výsledkem 6:0. O góly se postarala Markéta
Kabešová 2x, Lucie Vacková, Adéla Kubátová 2x a Táňa Bínová. A brankářka Karolína Drachovská si na konto připsala druhou vychytanou nulu!
Poslední utkání s FbC 98 Chomutov mělo rozhodnout, zda z druhého
místa postoupí Soběslav, nebo právě Chomutov. Začátek zápasu byl velmi dravý a energický. Ani jeden ze soupeřů se nechtěl postupu vzdát. So-

běslavské ženy byly ale nekompromisní a uštědřily chomutovským
tvrdou lekci – Soběslav : Chomutov 8:1.
Ve druhém kole Poháru České pojišťovny čeká na soběslavské florbalistky známý a nepříjemný soupeř - FBŠ Slavia Plzeň. Utkání se odehraje
právě na plzeňské půdě. Aktuální výsledky a informace sledujete na oddílových webových stránkách www.florbal-sobeslav.net nebo na Facebooku.
Jana Pavlíková
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Záchranáři – ME Anglie 2015
Ve druhé půli prázdnin se ve
Swansea (Wales, Velká Británie) konalo Mistrovství Evropy v záchranném
sportu dospělých. I zde měla základna ze Soběslavi své zástupce: Martina Tlustého, Jana
Novotného a Rostislava Plachého.
Během dvou dnů v bazénu se potvrdily stále
lepší výkony špičkových týmů a vyrovnávání se
evropské špičce, padly dva světové rekordy.
Výkonnost českých reprezentantů se nemůže
měřit s profesionální špičkou, stále se však zlepšuje. Ve všech bazénových disciplínách si Soběslavští zaplavali velmi kvalitní osobní
rekordy. Pár Tlustý+Plachý v hodu lanem obsadil 14. místo, Novotný skvělým výkonem na
50 m záchrana modelu se zařadil na 25. příčku.
Následovaly dva dny mořských a plážových
disciplín na Aberavon beach (Port Talbot) s přijatelnými vlnami 1 - 1,5 m. Počasí bylo typicky
britské. Déšť, teplota vzduchu 15°C a vody 15°C.
Největší plážový úspěch bylo 12. místo
Tlustého v disciplíně Beach Flags (kolíky).

V celkovém pořadí států se český tým umístil na 14. místě. Pro příští rok doufáme, že se na
mistrovství světa podaří vyslat kompletní českou reprezentaci a zabojovat o kvalitní
umístění.
A jaké dojmy si z mistrovství
odnesli naši účastníci?
Jan Novotný: Mým největším zážitkem bylo
obrovské vylepšení času v disciplíně 50 m Manikin Carry. Jsem moc rád, že mé úsilí přináší
své ovoce. Z celého závodu mě nejvíce mrzelo,
když při závodu Board rescue mi vlny sebraly
board a nemohl jsem dojet pro mého kolegu,
proto jsme závod nedokončili.
Martin Tlustý: Obrovským zážitkem pro mě
byly disciplíny na moři. Ať už má účast ve finále
v disciplíně Beach flags nebo disciplína Ocean
Man. Nejhorší pro mě naopak byl neúspěch
v Beach sprintu a velká zima, která ve Walesu
panovala.
Rostislav Plachý: Osobně jsem nadšený
z celých závodů. Na ten první start v bazé-

Mistrovství jihočeského MTB poháru
V sobotu 5. 9. pořádaly město Soběslav a G.BENEDIKT ŠVEC
CYKLOTEAM ŽELEČ mistrovství jihočeského poháru v MTB G.BENEDIKT soběslavský maraton. Letos se ho zúčasnilo 300 závodníků.
Ve vložených závodech se postavilo na start 80 dětí. Start a cíl byl v
kempu na plovárně, kde proběhly závody dětí i na odstrkovadlech. Závod
se jel na 50 km a 30 km. Na 50 km trati zvítězil Rybařík Ivan - Čistý
sport.cz, na druhém místě skončil Kníže David - Prodoli racing team a na
třetím místě Doubek Miloš - Ugo allivictus čistý sport. Z místních skonči-

Závod chlapců do šesti let

Start maratonu na 30 km

Zleva Jan Novotný, Rostislav Plachý, Martin
Tlustý, foto – J. Piňos
nu, tzv. pravda, nikdy nezapomenu. Nejvíc se
mi asi líbilo na pláži. Pokud se mi ještě někdy
naskytne možnost reprezentovat, rozhodně
bych chtěl zkusit board.
VZS Soběslav – Z. Šrůtová odd. mládeže

li 47. Jahoda Dušan - Soběslav, 56. Šustr Pavel, 61. Pícha Josef, 83. Lintner Pavel. Všichni G.BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ. Další
umístnění: 80. Pánek Michal, 81. Pánek David oba OLH Soběslav. Na
trati 30 km zvítězil Novotný František - Bikepart.cz, na druhém místě
Šmejkal Jiří - Kola BSP Planá nad Lužnicí a na třetím místě dojel Šitner Jaroslav - Gs cyklo team Jistebnice. Z místních skončili 11. Arlt Karel, 21.
Švecová Denisa, 52. Haselbauerová Anna, 93. Mikula Petr - všichni
G.BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ, 73. Buřič Martin - Soběslav.
Martin Švec
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Okolo jižních Čech projelo Soběslaví
V neděli 6. září projel naším městem mezinárodní cyklistický závod, který se již čtvrtým rokem jezdí v jižních Čechách. Závodu s příhodným názvem Okolo jižních Čech se zúčastňují cyklisté především
z evropských zemí.
Letošní ročník byl poznamenán ještě před samotným začátkem odstoupením generálního sponzora. Pořadatel musel tedy přikročit k některým krokům, které měly za následek snížení počtu startujících. Na tomto
závodě byla zvykem účast cca 140 závodníků. Letošního ročníku se
zúčastnilo cca 80 cyklistů. Počet však není důležitý, důležitá je kvalita pelotonu a ta byla skutečně slušná. Vždyť čeští závodníci se na pódia vítězů
v jednotlivých etapách prosazovali jen sporadicky. Výjimkou byl středeční prolog v Nové Bystřici pojatý jako exhibice. Tam se na stupně vítězů
Češi prosadili. A tak si Jihočech Tomáš Medek odnesl do úvodní etapy
zelený trikot označující vedoucího závodníka v bodovací soutěži.
Mezi etapová města se letos zařadila s prologem Nová Bystřice, mezi
Českými Budějovicemi a Táborem se jela 1. etapa, 2. etapa pak z Českých
Velenic do Kaplice, třetí sobotní královská etapa z Třeboně na Churáňov
a poslední nedělní z Protivína do Jindřichova Hradce. Ten je právě domovským městem tohoto závodu, který svým rozsahem již dávno překonal hranice naší republiky. Jindřichohradečtí pořadatelé jsou známi svým
srdečným přístupem k pořadatelství a pohodová atmosféra se nese během
celých pěti dnů. „Jen ty peníze“, jak říká s humorem sobě vlastním ředitel
závodu Jan Hájek.
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No a jak bylo v samotném
úvodu napsáno, v neděli při poslední etapě projel závod i naším
městem. Bohužel šlo o poslední
etapu a tam je počet závodníků
již oslaben o ty, kteří nestačili
tempu v předešlých etapách a
neprojeli cílem v daném limitu.
Tím jsou rozhodčími diskvalifikováni. Zároveň se do počtu závodníků promítl i pád ze sobotní
etapy. V pádu, který se stal ve
sjezdu v rychlosti necelých 80
km/h, se ocitlo asi 25 závodníků.
Výsledkem byly celkem tři zlomené klíční kosti a jeden letecký
převoz do budějovické nemocnice s podezřením na zlomené obratle. Bohužel se poslední
jmenovaný úraz týkal Jakuba
Skály, který prošel hned po příletu všemi možnými vyšetřeními, a
naštěstí se žádná zlomenina nepotvrdila. Odnesl si tak „pouze“
velké odřeniny a spáleniny na
Jakub Skála
2
(dle lékařské zprávy) 650 cm !!!
Nedělní průjezd celého konvoje policie, doprovodných pořadatelských vozů, cyklistů a doprovodných vozů jednotlivých týmů, byl takovým lehkým připomenutím dob, kdy naším městem projížděli cyklisté při
Závodu Míru. Například v roce 1983, kde byl cílovým městem Tábor.
-jk-
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách. Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149 - 180 Kč/ks.

Prodej se uskuteční 6. října 2015 v 9.55 hod.
Soběslav – vlakové nádraží /u bývalé restaurace/
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek.
Cena dle poptávky.

PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík

Informace: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.
Tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

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

ŽALUZIE OŠMERA
Montáž - prodej - výměna
Tel. 734 460 066, ottaosmera@seznam.cz

Pište nám na: hlaska@musobeslav.cz
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České houby a.s.
přijmou
Manažera sběrů
Požadujeme:
· Zralou osobnost s přirozenou autoritou
· Zkušenost s vedením pracovního kolektivu
· Časovou flexibilitu
· Znalost práce s PC

Náplň práce:
· Řídit ženský pracovní kolektiv ve výrobě
· Zajistit dodržování požadavků na kvalitu

a výkon
· Vést příslušnou výrobní administrativu

a personální agendu

SPRÁVA LESŮ MĚSTA SOBĚSLAVI NABÍZÍ
ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO
Délka polen 25 - 50 cm dle přání zákazníka
Dřevina: smrk, borovice, bříza

Tel. 381 521 169

POSKYTOVÁNÍ
technických služeb
Libor Dvořák
391 55 Chýnov
Tel.: 607 255 383
· Údržba nemovitostí, spínání zdiva
· Stavební zámečnictví
· Zámečnické práce
· Svářečské práce

Koupě

· Za symbolické ceny prodám značkové oble-

· Koupíme dům, byt, chatu nebo pozemek

čení pro dívku od nar. do 5 let a chlapce od
nar. do 9 let, z části i daruji. Tel. 731 154 548
· Prodám elektro-tříkolku zn. Spirit. Nová,
v záruce. Tel. 776 590 678

v Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862
· Koupím garáž nejlépe Na Svépomoci.

Tel. 776 301 859
· Koupím laťkový dopravník, různé délky.

Tel. 602 443 482

Ostatní
· Pronajmu garáž Na Moskvě. Tel. 776 301 859
· Pronajmu prodejní stánek mezi Penny marke-

Prodej
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám jatečná jehňata 70 Kč/kg. Domácí

odchov v bio kvalitě. Místo odběru Soběslav.
Domácí porážku je možné zajistit v ceně.
Informace na tel. 602 463 455
2

· Prodám parcelu 1100 m se zahradním dom-

tem a Kikem. Tel. 602 125 126
· Daruji za odvoz ploché kameny (do základů
·
·

kem 3 + KK + komora + sklípek v Soběslavi.
Informace na tel. 602 463 455
· Prodám dům po opravě v Soběslavi, 4 byty trž-

ně pronajato, čistý měsíční výnos 11.000 Kč.
Cena 1.500.000 Kč. Tel. 603 442 474

·

· Prodám pozemek 2514 m v Soběslavi, urče-

·

ný ke stavbě rekreační chaty s možností trva2
lého bydlení. Cena 300 Kč/m , při rychlém
jednání možná sleva. Tel. 724 705 580

·

2

atd.). Tel. 774 860 249
Pronajmu malý byt v Soběslavi 5.500 Kč/měsíc se vším. Tel. 603 442 474
Rádi se jakkoliv hýbete do rytmu, ale nemáte
kdy a kde? Přijďte si některou lichou neděli
od 20.00 do 21.00 zatancovat do soběslavské
Sokolovny, malého sálu.
Více na www.svobodnetancovani.cz
Sháním pravidelnější pomoc s Wordpressem.
csirkovak@imy-sdruzeni.cz
Vyměním městský byt 3+1 s balkonem (u náměstí) za městský byt 2+1. Tel. 731 816 863
2
Pronajmu byt 1+1 (60 m ) u nádraží.
Tel. 603 317 117

Kontaktní osoba:
Michal Šídlo
E-mail pro zasílání životopisů:
info@ceskehouby.cz

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

RYCHLÁ PŮJČKA
HOTOVOST AŽ 50.000 Kč
VYPLACENÍ DO 24 HODIN
SPLÁTKY NA
13 a 16 MĚSÍCŮ

TEL. 602 707 442

Cena inzerce:
1 řádek šíře 6 cm: 12 Kč + DPH
2

Plošná inzerce: 8 Kč/cm + DPH
Zvláštní grafická úprava (logo): 50 Kč

Při opakování poskytujeme

slevu 10%
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Mgr. Jiří Skála
advokát se sídlem
Voctářova 2449/5, Praha 8,
si dovoluje oznámit,
že v rámci výkonu advokacie
od 1.9.2015 rozšiřuje působnost
své advokátní kanceláře
zejména pro oblast Soběslavska
a Veselska.
Výkon advokacie bude vykonáván
převážně prostřednictvím
zkušeného právníka – koncipienta

Mgr. Jaroslava Reichela
a budou poskytovány konzultace
zejména v oblastech:
· občanského práva
· práva nemovitostí
· pracovního práva
· trestního práva
· obchodního práva
· přestupkového práva

Případné schůzky sjednávejte na
tel. čísle 702580528,
nebo na emailu:
jaroslav.reichel@seznam.cz,
nebo info@akskala.cz

·
·
·
·
·

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

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659
Půjčovna svatebních
a společenských šatů

MONIKA
Výprodej svatebních, dívčích šatů
a chlapeckých obleků i nadále trvá.
Nově: svatební šaty větších velikostí,
společenské šaty, pánské obleky
“SLIM“ a šaty do tanečních
Tř. Čs. armády 213/II, Veselí nad Lužnicí

Tel. 723 512 899
ČT 17 – 19 h jinak po tel. domluvě.

www.pujcovna-monika.cz

www.musobeslav.cz
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Veselí nad Lužnicí
výrobce protipožárních materiálů,
povrchově upravovaných desek a kuchyňských dvířek

PŘIJME:

Naše stavebniny
jsou 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

·

údržbář technologie pilinového hospodářství
požadujeme:
- vyučen zámečník, klempíř apod.
- výhodou ŘP sk. T, S

·

obsluha technologie - lisař
požadujeme:
- třísměnný/nepřetržitý provoz
- výhodou vyhláška 50

·

skladník
požadujeme:
- práce na PC, VZV
- jednosměnný provoz

·

dělníky do výroby
požadujeme:
- práce na směny

·

administrativní pracovník do výroby
požadujeme:
- středoškolské vzdělání
- práce na PC

·

pracovníky pro řízení výroby
požadujeme:
- VŠ, SŠ technického směru
- praxe v obdobné pozici min. 2 roky

·

technologa - konstruktéra do technické přípravy výroby
požadujeme:
- VŠ, SPŠ technického zaměření
- práce na PC, CAD systémy, MS Office

Rozšířená prodejna
Zednické nářadí, špachtle, štětce, válečky, montážní pěny, silikony,
penetrace, tekuté lepenky, hmoždinky, vertex, APU lišty, ochranné
pomůcky, pásky krepové, UV, AL, výstražné, folie, kolečka, vědra,
kalvasy.

Po – Pá
So

7.00 – 16.00 hod.
7.30 – 11.00 hod.

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

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
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Uzávěrka příštího čísla 15. 10., pište nám na e-mail: hlaska@musobeslav.cz

Periodický tisk územního samosprávního celku Soběslav. 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: Markéta Lotterová, David Kozel, Ivana Šimková, Lucie Michalčíková, Martina Plátová, Michaela Pimperová.
Jazyková korektura: Romana Bláhová. Vychází k 1. v měsíci. Internet: www.musobeslav.cz, e-mail: hlaska@musobeslav.cz.
Uzávěrka dalšího čísla každého 15. v měsíci. Náklad 2000 výtisků. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

