V ZÁŘÍ DO SOBĚSLAVI
ZAVÍTALI ALCHYMISTI
V sobotu 17. 9. se nádvoří soběslavského hradu krátce přeneslo do doby
Rudolfa II., Viléma z Rožmberka
a středověkých alchymistů. Všem zúčastněným nepřálo počasí tak, jako
minulý rok. Přesto se festival vydařil.
Sobotní program zahájil Jindřich Bláha
spolu s významnou návštěvou v podobě
primátora Sabinova Petera Molčana.

Tento rok neproběhl kostýmový průvod
v dopoledních hodinách, jako tomu bylo
v minulých letech. Průvod vyšel až ve
večerních hodinách, následován ohňostrojem na náměstí Republiky.

Pozvání na festival přijala celá řada
kapel, z nichž dvě – Slza a Děda
Mládek Illegal Band – vystoupily
již v pátek 16. 9. v rámci Before party.
Návštěvníci si tak mohli poslechnout
hudbu celé řady žánrů. Středověkou
atmosféru festivalu podpořil také středověký jarmark a středověké taškařice
v parku před soběslavskou knihovnou.
Více info na str. 11 - 12
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
17. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 6. září 2016
Usnesení č. 17/242/2016

Rada města projednala návrh změny rozpočtu
města na rok 2016 – rozpočtové opatření
č. 3/2016 – zpracovaný vedoucí finančního
odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou
a doporučuje jej zastupitelstvu města ke
schválení.

Usnesení č. 17/243/2016

Rada města souhlasí s vypuštěním následujících bodů z 10. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční ve středu
21. 9. 2016 od 18:00 hod. v malém sále KDMS:
 OZV č. 2/2016 o nočním klidu
 OZV č. 3/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Usnesení č. 17/244/2016

Rada města bere na vědomí informaci tajemníka
MěÚ Ing. Radka Brylla o svozu „zeleného
odpadu“ prostřednictvím velkoobjemových
kontejnerů, který se uskuteční od 19. 9. do
Tabulka k ZM 10/076/2016

14. 10. 2016 na území města včetně městských
částí Chlebova a Nedvědic.

v Soběslavi žadateli dle návrhu předloženého
sociálně zdravotní komisí rady města.

Usnesení č. 17/245/2016

Usnesení č. 17/248/2016

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Rekonstrukce lávky
pro pěší a cyklisty „NA LŮSECH“, Soběslav“,
které se uskutečnilo 31. 8. 2016 na MěÚ
Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma DK
Dvořák, s. r. o., Roudná, za cenu 700.319 Kč
+ DPH.

Usnesení č. 17/246/2016

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na zakázku „Technický dozor investora
a koordinátor BOZP“ na akce: „Revitalizace jižní části náměstí Republiky v Soběslavi
– stavební úpravy – 3. etapa“ a „Komunikace
a inženýrské sítě pro RD „U Sídliště Svákov
– Soběslav“, 2. etapa“, které se uskutečnilo
5. 9. 2016 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Tareka, s. r. o., Tábor, za cenu 581.000 + DPH.

Usnesení č. 17/247/2016

Rada města souhlasí s obsazováním uvolněných
bytů v domě s pečovatelskou službou v ulici Na
Pršíně čp. 7/II a v ulici Mrázkova čp. 745/III

Poz.
č.

Parc. č. v k.
ú. Soběslav

m2

Nabyvatel

Vylicitovaná
cena v Kč
včetně DPH

2.

2103/533
2103/534

837

Karel a Ivana Raškovi, Soběslav

775.000

3.

2103/531
2103/532

826

Jan Hřib, Domažlice
Iveta Matějů, Soběslav

750.000

4.

2103/529
2103/530

826

Libor a Jana Vnoučkovi,
Mladá Vožice

665.000

5.

2103/527
2103/528

823

Aleš Koblása a Hana Bělohlavová, Soběslav

647.300

6.

2103/525
2103/526

824

Jaroslav Lapec, Soběslav,
Dana Lapcová, Praha

648.100

7.

2103/475
2103/524

849

Lukáš Houdek, Veselí n/Luž.,
Nikola Kozmíková, Soběslav

667.800

8.

2103/540

821

9.

2103/543

829

10.

2103/544

742

Lubomír Boháč, Praha

583.600

11.

2103/545

746

Aleš a Lucie Krejčí, Praha

586.800

12.

2103/546

745

Rostislav Štaubr, Soběslav

586.000

13.

2103/547

745

16.

2103/550
2101/11
2103/541

801

17.

786

Ondřej Trubka, Protivín,
Kateřina Šimáková, Soběslav
Tomáš Fořter, Tábor,
Ivana Fořterová, Soběslav

Jiří Karas, České Budějovice,
Michaela Dvořáková, Soběslav
Petr a Stanislava Menhartovi, Soběslav
Jan Sklenář, Kladno,
Pavla Píšová, Soběslav

a) Rada města ruší usnesení č. 13/199/2016
ze dne 28. 6. 2016.
b) Rada města souhlasí s uzavřením pachtovní
smlouvy mezi městem Soběslav a p. Ivo Trubačem, Klenovice, na propachtování zemědělských pozemků p. č. 1036/1, 2596/1, 2596/6,
2596/22, 2617/7, 2641/2, 2641/7, 2641/8,
2641/15, 2641/18, 2641/19, 2641/22, 2641/23,
2641/26, 2641/27 a 2641/34 v k. ú. Soběslav
o celkové výměře 2,6925 ha s účinností
od 1. 9. 2016 na dobu určitou do 31. 8. 2026.

Usnesení č. 17/249/2016

Rada města souhlasí s použitím znaku města
na reklamním banneru oddílu ledního hokeje
Spartaku Soběslav, který bude umístěn nad
vchodem do zimního stadionu.

Usnesení č. 17/250/2016

Rada města bere na vědomí informaci starosty
města Ing. Jindřicha Bláhy a členky rady města
Mgr. Aleny Krejčové o ukončení projektu
„Odolná obec“, které se uskutečnilo 31. 8. 2016
v objektu Diakonie ČCE v Praze.

Usnesení č. 17/251/2016

Rada města v návaznosti na nařízení vlády
č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje s účinností od 1. 9. 2016 plat řediteli ZŠ Komenského Mgr. Janu Holasovi, řediteli ZŠ E. Beneše
Mgr. Vlastimilu Říhovi, ředitelce MŠ DUHA
Mgr. Aleně Krejčové a ředitelce MŠ Nerudova
Bc. Evě Kuklové dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 17/252/2016

Rada města souhlasí na návrh bytové komise
s výměnou městského bytu velikosti 1+1
v čp. 134/14 v ulici Protifašistických bojovníků,
Soběslav, který má v nájmu Andrea Roman
Rodriguezová, za městský byt 3+1 v čp. 134/14
v ulici Protifašistických bojovníků, Soběslav,
který má v nájmu Denisa Řeháková.

810.000
755.000

586.000
630.000
755.000

18.

2103/558
2103/561

850

Tomáš Kostka, Jindřichův Hradec,
Jana Sedláčková, Vesce

755.000

19.

2103/557
2103/560

866

Marcela Procházková, Soběslav

681.110

USNESENÍ

z 10. zasedání Zastupitelstva
města Soběslavi, které se konalo
21. září 2016

ZM 10/069/2016

Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření
č. 3/2016 – v předloženém znění.

ZM 10/070/2016

Zastupitelstvo města schvaluje Program
regenerace městské památkové zóny Soběslav,
V. etapa pro roky 2017–2026, v předloženém
znění.

říjen 2016
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ZM 10/071/2016

Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla pro
udělování čestného občanství města Soběslav
v předloženém znění.

ZM 10/072/2016

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku
p. č. 4040 díl a) o výměře 71 m2 v k. ú. Soběslav
manželům Marii a Karlovi Havleovým,
Soběslav, za cenu dle znaleckého posudku, tj.
120 Kč/m2.

ZM 10/073/2016

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku

p. č. 325/24 o výměře 30 m2 v k. ú. Soběslav
Mgr. Pavlu Kastnerovi, Plzeň, za cenu dle
znaleckého posudku, tj. 120 Kč/m2.

ZM 10/074/2016

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku
p. č. 325/25 o výměře 42 m2 ve vlastnictví města
Soběslavi za pozemek p. č. 368 díl a) o výměře
17 m2 ve vlastnictví paní Ireny Pragerové,
Soběslav, vše v k. ú. Soběslav.
Rozdíl ve výměře doplatí městu Soběslav
paní Irena Pragerová za cenu dle znaleckého
posudku, tj. 120 Kč/m2.
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ZM 10/075/2016

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku
p. č. 1840/79 o výměře 10 m2 ve vlastnictví
města Soběslavi za pozemek p. č. 1840/80
o výměře 45 m2 ve vlastnictví Ing. Martina
Kubeše, Soběslav, a Ing. Šárky Holé, Planá nad
Lužnicí, vše v k. ú. Soběslav. Rozdíl ve výměře
doplatí město Soběslav za cenu dle znaleckého
posudku, tj. 200 Kč/m2.

ZM 10/076/2016

Zastupitelstvo města schvaluje prodej stavebních pozemků v lokalitě u sídliště Svákov takto
(viz tabulka k usnesení ZM 10/076/2016, str. 2).

NEPŘEHLÉDNĚTE
V ŘÍJNU PROBĚHNE OBNOVA DŘEVĚNÉ LÁVKY
Od 24. října 2016 bude probíhat oprava dřevěné lávky přes Černovický potok (k domu dětí a mládeže) mezi ulicemi Na Pršíně a Havlíčkovo nábřeží. Lávka bude zcela neprůchozí a chodit přes potok bude
možné nejblíže po mostě u E55 nebo u polikliniky. Předpokládaná
doba uzavírky je cca 14 dní. Prosíme občany o pochopení a trpělivost.
Bohumír Ctibor

KULTURNÍ KALENDÁŘ 2017
Dle vzoru celé řady českých měst a obcí bude nově Kulturní kalendář na rok 2017 tištěn již v prosinci a budou v něm uvedeny kulturní,
sportovní a společenské události za měsíce leden – prosinec. Tímto
prosíme všechny organizátory a kulturní instituce, aby nám dodaly
informace o připravovaných akcích na další rok do 15. 11.
-min-

OZNÁMENÍ

Zubní ordinace MUDr. Roman Les, Zátkova 535, Soběslav ukončuje
provoz 30. 11. 2016. Všem svým pacientům děkuje za projevenou
důvěru. 					
MUDr. Roman Les

Město Soběslav
vyhlašuje
podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územně samosprávních
celků a o změně některých zákonů podle § 7 odst. 1 písmeno b)

b)
c)
d)
e)

výběrové řízení

f)

na obsazení místa pracovníka Odboru výstavby a regionálního
rozvoje
Městského úřadu v Soběslavi – územní a stavební řízení
Místo výkonu práce: MěÚ Soběslav
Předpoklady:
•
státní občan ČR (popř. cizí státní občan s trvalým pobytem
v ČR),
•
dosažení věku 18 let se způsobilostí k právním úkonům,
•
bezúhonnost.

datum a místo narození,
státní příslušnost,
místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
datum a podpis.

a dále doloží:
g) životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních
činností,
h) výpis z evidence rejstříků trestů ne starší 3 měsíců, u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem; pokud takový doklad
domovský
stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
ch) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Platové zařazení: dle NV č. 564/2006 Sb. v platném znění – 9. platová
třída

Jiné požadavky:
a) vzdělání odpovídající kvalifikačním požadavkům
§ 13a), zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
b) znalost práce s PC – Word, Excel a nástroje GIS
c) řidičské oprávnění sk. B,
d) znalost problematiky ve státní správě výhodou.

Přihlášky budou dodány písemnou formou nejpozději do 10. 10.
2016 na podatelnu Městského úřadu v Soběslavi – náměstí Republiky
čp. 59/I, Soběslav.

V písemné přihlášce uvede uchazeč tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení, titul,

Předpokládaný termín nástupu: 1. 11. 2016

Bližší informace podá tajemník MěÚ v Soběslavi Ing. Radek Bryll,
tel. č. 381 508 121.
Ing. Radek Bryll, tajemník Městského úřadu v Soběslavi
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PŘEDSTAVUJEME MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV
Odbor dopravy a vnitřních věcí
Hlavním posláním jednotlivých činností odboru
dopravy a vnitřních věcí je plnění úkolů spojených s výkonem státní správy založených na
službě široké veřejnosti. Prostřednictvím tohoto
odboru si občané mohou vyřídit nový občanský
průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz, změny v registru vozidel včetně některých úkonů
evidence obyvatel.

Občanské průkazy – tato agenda se zabývá
kompletním zpracováním podání žádosti až po
převzetí vyrobeného dokladu, jehož součástí je pořízení fotografie a digitálního podpisu.
Vytištěná žádost se on-line odesílá k vyrobení
občanského průkazu do Státní tiskárny cenin
v Praze. V případech, kdy se občan nemůže
z vážných zdravotních důvodů dostavit osobně k podání či převzetí dokladu, pracovnice
odboru zajistí tuto službu přímo doma, v domově důchodců či v nemocnici prostřednictvím
mobilního zařízení. Správní činnosti na občanských průkazech jsou vykonávány pro všechny občany České republiky bez rozdílu místa
trvalého pobytu a nově také bez rozdílu věku,
protože o občanský průkaz může rodič požádat
i nezletilému dítěti.
Cestovní doklady – vyřizování cestovních
dokladů je spojeno s cestováním lidí do všech
států světa. Platí zde obdobné podmínky jako
u občanských průkazů, přičemž jsou zde kladeny vyšší nároky na digitální zpracování foto-

grafie, a to v přímo k tomu určeném prostoru
fotokabiny, dále jsou po dosažení 12 let věku
dítěte snímány otisky prstů a pořízen je rovněž
digitální podpis. Pro cestování s dětmi do zahraničí platí, že i dítě musí mít svůj vlastní cestovní
pas (nebo občanský průkaz). Požádat a převzít
cestovní pas v Soběslavi může kterýkoli občan
z celé České republiky i občan, který žije trvale
v zahraničí a prokáže se platným cestovním pasem nebo dokladem o státním občanství České
republiky.

Řidičské průkazy – oddělení řidičských
průkazů se zabývá vydáváním a vyměňováním
řidičských průkazů a mezinárodních řidičských
průkazů. Vedou se zde spisy řidičů, neřidičů
a cizinců, vydávají se duplikáty řidičských průkazů, na žádost se provádějí výpisy z evidenční
karty řidiče, z bodového hodnocení řidiče. Pracovnice bodového systému provádí v registru
řidičů záznamy o počtech bodů dosažených
v bodovém hodnocení, vede správní řízení
o zadržení řidičského průkazu, o zdravotní
nezpůsobilosti, vede evidenci spáchaných přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích.
Motorová vozidla – s pracovníky eviden-

ce vozidel se setkávají všichni občané, kteří
vlastní motorová vozidla a mají v územním
obvodu obce s rozšířenou působností Soběslav
trvalé bydliště. Nejčastějšími úkony jsou při-

hlašování nových osobních automobilů, motocyklů, registrace dovezených vozidel, změny
vlastníků a provozovatelů, vyřazování vozidel, zápisy zániku vozidel a další změny jako
např. hlášení změny trvalého bydliště vlastníka
či provozovatele vozidla, změny barvy, ztráta,
odcizení nebo poškození registrační značky
nebo dokladů o vozidle. Od začátku roku si
motoristé mohou požádat o přidělení registrační
značky na přání, která je vždy originálem a občan si v podstatě sám vybere, co na značce na
přání chce mít. V letošním roce je velmi žádaná
možnost objednání si třetí tabulky registrační
značky na nosiče jízdních kol.

Evidence obyvatel – na evidenci obyvatel se

provádějí změny a opravy jednotlivých položek
vedených v registru obyvatel v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností. Zde
je také možné požádat si o výpis z evidence
obyvatel k vlastní osobě.
Odbor dopravy a vnitřních věcí sídlí v budově
Městského úřadu na náměstí Republiky č. p.
59, v upravených prostorách bývalé spořitelny.
Občané zde mají všechny agendy pohromadě a
volba jednotlivých požadavků je řízena vyvolávacím systémem. Na činnosti odboru se podílí
8 zaměstnanců.
Jana Kosová, vedoucí ODVV

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U SLUNCE BYLA DOČASNĚ ZRUŠENA
Z důvodu rekonstrukce jižní části náměstí Republiky byla od pondělí 26. 9. 2016 dočasně zrušena autobusová zastávka “Soběslav, náměstí Republiky,
U Slunce”. Náhradní zastávkou je “Soběslav, nám. Republiky, U Husa” a to pro nástup i výstup z autobusu ze všech směrů, přijíždějících na náměstí
Republiky. Změna potrvá cca do konce října, kdy by měla být zastávka hotová.
-min-

ŘÍJNOVÉ ÚŘEDNÍ DNY

VOLBY DO SENÁTU
A ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
JSOU ZA DVEŘMI

Úřední den notáře

V říjnu se znovu otevřou volební místnosti. Voliči budou tentokrát volit kandidáty
do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky. První kolo voleb proběhne v pátek 7. 10. od 14:00 do 22:00 a v sobotu 8. 10. od 8:00 do 14:00.
Náš volební obvod v Senátu v současnosti zastupuje Pavel Eybert, který bude nahrazen
jedním z osmi kandidátů: Jindřichem Bláhou (ODS), Petrem Králem (Piráti), Janem
Mládkem (ČSSD), Jaroslavem Větrovským (Ano 2011), Jiřím Fišerem (Tábor 2020),
Martinem Konvičkou (Alternativa pro Českou republiku 2017), Ladislavem Šedivým
(KSČM) nebo Pavlem Klímou (TOP 09).
Do zastupitelstev krajů jsou navrženi kandidáti z 23 politických stran, hnutí či koalic,
voleno bude 55 zastupitelů. Z kapacitních důvodů nebudeme pro velký počet kandidátů uvádět seznam do Hlásky, kompletní kandidátní listiny však budou obyvatelům
doručeny nejpozději do 4. 10. v modré roznáškové obálce.
K volebním urnám si nezapomeňte vzít doklad totožnosti.

-min-

MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 12. 10. a 26. 10.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375

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
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V bezprostřední blízkosti Pivnice U Mrtvoly vzniklo nové dětské hřiště s prolézačkami, houpačkami a krytým pískovištěm. Děti si zde mohou hrát za doprovodu rodičů v provozních hodinách (duben – září 8 – 20 h a říjen – březen 10 – 16 h).
-min-

ODPADY VZHŮRU NOHAMA
Dnes si budeme povídat o odpadech trochu jinak než v předchozích číslech. Na chvíli opustíme barevné popelnice na tříděný odpad a podíváme se na tři nová slova. Recyklace, upcyklace
a re-use.

Recyklace
Recyklaci známe, znamená znovuvyužití, nový
cyklus (běh). Nejčastěji se s ní setkáme právě
u třídění odpadu - vytříděný papír se po zpracování znovu stane papírem, ze skla sklárna
vyrobí nové sklenice, ze sešlápnuté „PETky“
je vyrobena nová láhev.

Upcyklace
Co je ale potom upcyklace? Anglická předpona “up” znamená nahoru. Je to tedy recyklace
s přidanou hodnotou. Vyhozené věci, odpady,
jsou znovu využity, ale s novým účelem. Hranice mezi prostou recyklací a upcyklací či re-use je někdy neostrá. Některé odpady navíc
mohou končit různě a s našimi termíny budeme
mít jen zamotanou hlavu. Vezměme si například staré oblečení: Obtížně využitelné kusy
se natrhají na hadry použitelné jako sorbenty
v průmyslu, využitelné a nositelné kousky mohou udělat po vyčištění radost někomu dalšímu,
anebo, po “řádění” designéra, dvojnásobnou
radost jako módní doplněk. Ano, upcyklace
může být velice módní a šik. Víte, že existují
nejen ve světě, ale i u nás společnosti, které ze
starých reklamních bannerů, plachet z kamiónů,
nebo bezpečnostních pásů z vyřazených aut
či starých duší šijí krásné tašky, kabelky, batohy
a jiné doplňky? Napadlo by vás, že z několika
píchlých duší z vaší staré skládačky může být
pěkný a bytelný batoh? Duše nebo plachta
se tedy stane batohem, ale než se jím stane, musí
někdo vymyslet střih, vstupní surovinu upravit,
nastříhat a batoh ušít. To je ta přidaná hodnota.
To, že nový batoh bude stát víc než nová duše,
je samozřejmé stejně jako skutečnost, že nový
batoh je mnohem lepší budoucnost pro vaši
píchlou duši než příkop u silnice nebo skládka.
Máte nápad na nějaký dekorativní nebo jiný

předmět vyrobený z druhotných surovin nebo
odpadů? Pro školní a zájmové kolektivy (třeba
ZUŠ nebo skautské oddíly ap.) připravilo na
tohle téma Ministerstvo průmyslu a obchodu
soutěž.
Podmínky najdete zde http://www.mpo.cz/dokument177279.html a šanci přihlásit svůj výrobek máte do 12. 12. 2016.

Re-use

A co onen re-use? Další anglicismus a výmysl dnešní doby? Ne tak docela. Je to vlastně
trochu návrat do časů, kdy věci vydržely déle,
a když nevydržely, nevyhodily se hned na skládku. Zkrátka i věci mohou mít druhý život, když
se jednomu omrzí, mohou udělat radost jinému.
A když jsou trochu porouchané, mohou se opravit. Onen re-use, druhý život věcí, tak trochu
obchází naši legislativní definici odpadu. Odpad
je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má
úmysl nebo povinnost se jí zbavit, praví zákon.
Vychází z úvahy, že odpad je věc, která pozbyla
pro majitele smysl. Jenže re-use má jiný předpoklad. Vy se věci sice zbavujete, ale věříte,
že ona věc může mít smysl pro někoho druhého
a slovo odpad Vám vůbec nepřijde na mysl.
Že tohle děláte i v bazaru nebo přes inzerát?
Neděláte! Re-use je totiž zdarma a jediné,
co z něj pro vás kouká, je dobrý pocit, který
ovšem není k zahození. Funguje to zpravidla
tak, že věc, které se chcete zbavit a nejspíš byste ji vyhodili do popelnice, odevzdáte zdarma
na sběrný dvůr. Tam ji očistí a za symbolickou
cenu prodají případnému zájemci. Výtěžek
z prodeje pak jde třeba na údržbu zeleně. V tomhle režimu běží třeba sběrové dvory v Brně,
v Soběslavi na to ještě nejsme připraveni.
Dají se takhle odevzdávat: nábytek, vybavení domácnosti, drobné předměty, hračky...
Podmínkou je, aby věci byly stále funkční.
Jsou však i projekty, které přijímají jako dílny
i mírně poškozené věci, které se dají opravit.
Takové opravny pak vlastně i vytvářejí pracovní místa.

Re-use aktuálně
Tenhle způsob předcházení vzniku odpadu
(třeba toho objemného z nábytku) objevilo
už i Ministerstvo životního prostředí a na vznik
takových center opětovného využití vypsalo dokonce dotační výzvu, která je otevřena
až do konce listopadu tohoto roku. Je to příležitost nejen pro města a jimi zřizované organizace, sběrové dvory, ale i pro podnikatelské
subjekty.

Re-use na Táborsku
A není to zdaleka jen hudba budoucnosti a otázka velkých měst, jak by Vás mohlo napadnout.
Takové projekty už u nás běží, třeba v Táboře.
Provozuje je Domácí hospic Jordán a Rolnička.
Hospic provozuje Dobročinný obchod, můžete
v něm odevzdat módní doplňky, knihy, věci z domácnosti nebo i malé funkční elektrospotřebiče.
Výtěžek z jejich prodeje pak hospic využije pro
svou činnost. Dáte tak nový smysl nejen věcem,
ale pomůžete lidem z hospice dávat smysl
i nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich
rodinám. A to už je pořádná motivace! Obdobně
Rolnička provozuje dva Obchody dobré vůle
v Táboře. Staré věci dostávají druhou šanci,
výtěžek z prodeje jde na provoz Rolničky
a zároveň při čištění a úpravách starých věcí
dostávají šanci lidé s postižením.
Nenechte si recyklací, upcyklací a re-use zamotat hlavu. Cílem tohoto článku bylo ukázat,
že odpad může sloužit nejen jako surovina,
dobrým příkladem je třeba papír, který zvládne oběhnout svoje recyklační kolečko až 7x,
nebo plast, který se po zpracování na regranulát
může stát základem široké palety nových věcí,
ale že odpad třeba vůbec nemusí vzniknout.
To, když starý kabát na místo do popelnice
věnujete charitě, nebo když staré, ale funkční
nádobí věnujete do dobročinného obchodu nebo
do sběrného centra opětovného využití. Až tedy
příště budete stát nad popelnicí, přemýšlejte,
zda to, co chcete vyhodit, nemůže dostat šanci
na nový život a ještě pomoci.
Zdeněk Kozlíček
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Děkujeme za účast
na posledním rozloučení s panem
Pavlem Pickem dne
25. 8.
Manželka Růžena
a syn Roman.

Dne 26. 10. 2016
uplyne 13 let,
co nám navždy
odešla naše
drahá maminka
a babička paní
Anna Dušková.

Čas utíká a nevrací, co vzal, jen
láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají nám.
Dne 30. září 2016 uplynulo již
20 let od úmrtí naší maminky
paní Růženy Veselé z Klenovic.
S láskou a úctou stále vzpomíná
manžel Josef, dcera Alena a syn
Josef s rodinami.

Dne 18. 11. 2016 uplyne 53 let,
co zemřel náš tatínek pan
Jan Dušek.
Byl oblíbeným malířem pokojů, muzikantem tělem i duší
a zároveň hudebním skladatelem.

Za tichou vzpomínku děkují Kupkovi a Šanderovi.

VZPOMÍNÁME

Dokud se zpívá…
Zdá se to až neuvěřitelné, ale 3. 11. 2016 uplynou již 4 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 4. 11. 2016 od 19.30 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.
Jiřina Kocourková

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Pavlína Lukešová
Andrea Havelková
Eliška Ruppertová
Nově narozeným občánkům přejeme
šťastný život.
Úmrtí:
Julie Píchová
Jiří Blažek
Jiří Novák
Věra Čapková
Marie Červenková
Anna Pakostová
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

Obecní úřad v Roudné
Hudebně literární seskupení
„HAMAVE“
srdečně zvou na koncert

„K 300. výročí
posvěcení kostela sv. Jana
Nepomuckého v Janově“
v sobotu 8. října 2016
od 18 h
kostel sv. Jana Nepomuckého
v Janově
Účinkuje Hudebně literární
seskupení „HAMAVE“
Hana Žvachtová - zpěv
Martina Pechová - varhany
Věra Hanzalová - průvodní slovo
dobrovolné vstupné bude věnováno
ve prospěch kostela

Dne 16. 10. 2016
uplyne 6 let, co nás
navždy opustil tatínek, manžel, dědeček
Jaroslav Varga.
Vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

Nové časy, jiné hodnoty ...
Před více jak 40 lety jsem byl žáčkem tzv. „nových škol“. Vyrůstal jsem s partou kamarádů z okolí Ladovky, Veselského předměstí a Ohrad. Naším rajonem byl Nadýmač, Švadlačky, Freslovka a parky u nádraží
a u kina. Dělali jsme různé klukoviny, lumpárny a hlouposti. S odstupem času se až divím, jak jsem mohl
své dětství celkem ve zdraví přežít.
Klukoviny byla jedna věc, to k dětem patří. Rodiče a učitelé ale našim klukovinám určovali hranice a vedli
nás k tomu, abychom se k okolí chovali vždy slušně a jedno zda k lidem, zvířatům, přírodě či památkám.
Pravda, občas jsme také něco provedli, ale z dnešního pohledu byly tehdejší naše hříchy naprosto malicherné. Například jsme pravidelně zlobili tehdejšího zahradníka pana Svatoně, který se staral o parky. Jezdili jsme totiž po cestičkách v parcích na kole a běhali s míčem po trávníku. To se tehdy nesmělo. On nás
za to na oko huboval a my jsme ochotně slibovali, že už to nikdy, ale opravdu nikdy neuděláme a zároveň
jsme okukovali a záviděli mu ten jeho krásný malý traktůrek.
Proč to ale všechno píši? Park u kina je bývalý hřbitov. Zrušený byl poměrně nedávno. Poslední náhrobky byly odvezeny v roce 1955. Řada hrobů byla exhumována a ostatky uloženy na stávajícím hřbitově,
ale řada hrobů zůstala a ostatky pohřbených jsou tam dodnes. V době, o které píši, žilo ještě mnoho Soběslaváků, kteří pamatovali původní stav a chovali se k tomuto místu s úctou. Nám už to nic moc neříkalo,
a tak jsme tam dováděli jako na hřišti. Jednou nás viděla nějaká paní, jak skáčeme po hrobě (bývalém) její
rodiny a stěžovala si ve škole. Dodnes si pamatuji, jak jsme stáli v řadě v ředitelně, učitelé na nás koukali
s opovržením jako na nejhorší vyvrhele a bylo nám důsledně vysvětleno, že po hrobech se neběhá.
Doba se za těch pár let změnila, dnes je tam dětské hřiště oficiálně a děti si zde hrají zcela legálně.
Že to byl hřbitov, kromě desky na zdi už nic nepřipomíná a bývalý hřbitovní kostel, kde se lidé loučili
se zesnulými, je dnes obřadní síň a galerie. Proč ne, jak se říká „proti gustu žádný dišputát“, ale já bych
tam svatbu mít nechtěl. Tohle využití odsvěceného kostela mi nějak nevadí, s tím dětským hřištěm už trošku problém mám. Zvláště když má školka vedle zahradu jako hrom. Ale je to v soukromých rukách, tak
co s tím… Ono je takových věcí víc.
V parku u nádraží je pomník padlým v 1. světové válce. Je veden jako válečný hrob a pro většinu
70 padlých, jejichž jména jsou na něm vytesána do žulového kvádru, nahrazuje skutečný hrob, který asi
nemají. Zahynuli v daleké cizině, pohřbeni na hromadných pohřebištích, či nezvěstní, třeba zavaleni někde
v zákopech tehdejších bojišť. Jako děti jsme na tento pomník také vylezly, ale když nám bylo vysvětleno,
o co jde, už jsme si tam nehráli. Je pro mě proto nepochopitelné, že řada dnešních rodičů vodí své děti
cíleně k tomuto pomníku, aby si na něm hrály jako na nějaké prolézačce. Je to stejné, jako by je vzali
na hřbitov a nechali je skákat po náhrobcích. Mám na starosti evidenci těchto památníků - válečných
hrobů na Soběslavsku - a mohu říci, že takovéto chování je jen místní specifikum. Nevšiml jsem si nikde
v okolních obcích, že by se obyvatelé k těmto památníkům chovali podobně.
Památník v současnosti prochází celkovou opravou a věřím, že až budou práce hotové, objeví se v jeho
okolí zase květiny, jak to bývalo, a lidem přijde hloupé si na něm sedat a hrát.
Využiji ještě této příležitosti a chci poprosit občany, kteří mají mezi padlými kdekoliv na Soběslavsku své
příbuzné nebo známé a byli by schopni doplnit v evidenci údaje, jako je místo a datum narození, vojenská
hodnost, datum a místo úmrtí, zda padl v boji či zemřel na zranění a podobně, aby mě kontaktovali nebo
navštívili na Městském úřadě v Soběslavi. Rád se Vám budu věnovat a nové poznatky zanesu do centrální
evidence. Evidence je přístupna veřejnosti na webových stránkách ministerstva obrany na adrese:
http://www.evidencevh.army.cz/
Ing. Bohumír Ctibor
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KURZ PALIČKOVÁNÍ A ŠITÉ KRAJKY
Po roční přestávce se do muzejního programu
vrací kurzy lidových řemesel. Všechny zájemce proto zveme na pravidelná podvečerní setkávání s paličkami či jehlou. Od 4. 10. až do
31. 1. 2017 (celkem 15 lekcí) vždy v úterý
od 18 hodin v Rožmberském domě v Soběslavi
kurz paličkování a šité krajky povede učitelka
textilních uměleckých řemesel Lenka Jelínková, která je od letošního května novou pracovnicí muzea. Kurzovné činí 500 Kč, přihlášky přijímají Lenka Jelínková a Jana Líkařová
(tel. 381 523 421, 778 495 157).
ZA HISTORIÍ VESELSKÉ TYRŠOVY
ČTVRTI
Ve spolupráci se spolkem Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí pořádáme v neděli
2. 10. komentovanou procházku po městě.
Výprava za historií Tyršovy čtvrti čili Rafandy se pokusí odhalit některá tajemství jedné
z nejvýstavnějších částí Veselí n. L. S Václavem Jelínkem a Petrem Šťovíčkem si přiblížíme slavné osobnosti, které zde žily, srovnáme
dnešní stav s pohlednicemi z minulého století
a něco si řekneme i o místní duchařské tradici. Sraz je u hospody Na Růžku (na Rafandě)
v 9 hodin.

V pátek 7. 10. od 18 hodin proběhne ve veselském Weisově domě koncert a povídání
o Šumavě. Večerem plným písniček ze staré
Šumavy nás provede někdejší senátor Ing. Josef
Kalbáč. Dozvíte se mnoho zajímavostí o Šumavě a jejích významných osobnostech z oblasti
literatury a hudby, a také o rodině „našeho“ Karla Weise. Zazpívají Marie Mrázková (soprán)
a Marcela Babíčková (alt), které na klávesy doprovodí Lenka Kohoutová.
ČEŠTÍ JEZUITÉ OBJEVUJÍ NOVÝ SVĚT
Přednáškovou sezonu 2016/2017 zahájíme
ve středu 19. 10. v 17 hodin v Rožmberském
domě povídáním z cyklu „Od Tábora až na konec světa“, které by však stejně dobře šlo zařadit
i do programu našeho historicko-vlastivědného cyklu. Jeho tématem je totiž málo známá
a přitom nesmírně poutavá kapitola z dějin
českého cestopisu. Historik a filolog PhDr. Pavel Zavadil, Ph.D., původem z Tábora, autor
knihy „Čeští jezuité objevují Nový svět“ vydané nakladatelstvím Argo, přiblíží na základě autentických dopisů plavby, cesty a osudy
českých misionářů 17. a 18. století a zároveň
jejich podíl na objevování Ameriky, Filipín
a Mariánských ostrovů. Misionáři z Tovaryšstva Ježíšova tvořili v 17. a 18. století zdaleka
nejpočetnější skupinu našich krajanů, která dostala jedinečnou příležitost vycestovat „za velkou louži“ a poznat tamní obyvatele, přírodu,
podnebí, život. Dochované torzo jejich dopisů
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dokazuje, že byli, třebaže mnohdy neplánovaně,
skutečnými předchůdci dnešních cestovatelů –
dobrodruhů. Zároveň byli mistrnými stylisty
v několika jazycích (zejména v latině), a tak
lze jejich historická svědectví, většinou dosud
neznámá, právem označit za „exotickou perlu
českého barokního písemnictví“.
Jezuité seve svých dopisech ukazují v novém
světle: nikoli jako fanatici a paliči knih, jak často přežívá v českém povědomí, ale jako odvážní
a nadaní mladí lidé se svými plány, touhami, radostmi, ale i strastmi a zklamáními.
PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM
V rámci přírodovědného exkurzního cyklu
v říjnu nabízíme trojici exkurzí, během nichž
se můžete vydat za ptačím zpěvem do okolí Sezimova Ústí (1. 10.) a Tábora (16. 10.) anebo
za poznáním tradičních odrůd ovocných stromů
pěstovaných v okolí Chotovin (8. 10.). Bližší informace najdete na plakátech a webových stránkách Blatského muzea.
VÝSTAVA HUB
Na závěr měsíce plánujeme také oblíbenou výstavu čerstvých podzimních hub s houbařskou
poradnou mykologa Pavla Špinara. V případě
dostatečného množství hub v lesích proběhne
v soběslavském Rožmberském domě v úterý
25. 10. a ve středu 26. 10.
Do muzea i do přírody Vás srdečně zvou
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček
			

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
VÝSTAVY
Kostky v knihovně – lego – hračka, která zaujme malé i velké. Výstavu modelů z této stavebnice si můžete přijít prohlédnout do 14. října.
Společná výstava obrazů – Vladimír Chadt:
Jihočeská krajina a Bohuslav Sýba: Cesta zpátky. Vernisáž proběhne v pátek 21. října od 17
hodin, obrazy budou zdobit prostory knihovny
do 18. listopadu.
PRO HRY DO KNIHOVNY
V Týdnu knihoven od 3. do 9. října odstartujeme novou službu pro naše čtenáře. V soběslavské knihovně si budete moci kromě knih, časopisů a zvukových knih na CD vypůjčit také
společenské hry. V nabídce máme pro naše
čtenáře okolo dvaceti her v čele s legendárním
Carcassonne. Dále například strategické hry
Patchwork a Summoner Wars, novinku mezi
piráty Port Royal. Příběhy, u kterých si můžete vyprávět, stejně jako u knih, objevíte v detektivních Černých historkách, popřípadě si sami
vymyslíte pomocí Příběhů z kostek nová dobrodružství spolu s přáteli, a co teprve hra se slovy
Slovopád. Pro malé školáky máme připraveny
karetní hry Barvínek a Chodí Pešek okolo nebo
Hravé kroužky. Duch svým důvtipem v celé
rodině vyzkouší postřeh všech hráčů a zamotá
jim hlavy. Poučnější pro vás může být i cestování po Zemi. Vaši soustředěnost si vyzkoušíte

v populárních hlavolamech řady Smart Games.
Věříme, že tuto naši novou službu využijete
a užijete si spoustu zábavy.
SETKÁNÍ NAD POHLEDNICEMI
Víte, co je POSTCROSSING? Projekt umožňující výměnu pohlednic mezi registrovanými
uživateli z celého světa. Podle oficiální statistiky se k červenci 2016 tohoto projektu zúčastnilo více než 630 tisíc lidí z 208 různých zemí.
Ti společně poslali více než 36 milionů pohlednic, které společně urazily více než 186 miliard
kilometrů!
Nejvíce uživatelů pochází z Ruska, Tchaj-wanu,
Číny, Spojených států a Německa. Z Česka pochází 2,8 % všech registrovaných.

na svákovskou křížovou cestu.
Čtvrtek 27. října od 14 do 18 hodin.
I TY MŮŽEŠ MÍT SVOJI KNIHU
aneb Jak jsem se stal spisovatelem - beseda
se spisovatelem, básníkem, redaktorem, editorem, členem Obce spisovatelů ČR a Jihočeského klubu Obce spisovatelů Fr. Tylšarem.
Čtvrtek 20. října od 17 hodin.
SOBOTNÍ PROVOZ
V říjnu bude městská knihovna otevřena také
v sobotu 1. 10. od 9 do 12 hodin.
Alena Fremrová

Terezka Bierlová ze Soběslavi se postcrossingu
účastní od listopadu 2014 a zaslala do celého
světa již 300 pohlednic a 303 pohlednic obdržela. Chcete-li se dozvědět více, přijďte na setkání
s Terezkou v úterý 25. října od 17 hodin.
TVŮRČÍ DÍLNA
Na podzimní prázdniny připravila u nás paní
Michaela Huslarová vyrábění technikou tupování. Děti si mohou vyrobit omyvatelné prostírání či pouzdro na poklady, maminky a doprovod originální šperky.
Příspěvek na vyrábění je dobrovolný, paní Huslarová by jej ráda věnovala ve prospěch sbírky

V září jsme si opět užili příjemný podvečer
s básněmi Hany Veselé a Věry Hanzalové.
Za hudební doprovod tentokrát děkujeme
Ireně Molíkové. Na další setkání se můžete
těšit v předvánočním čase.
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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 - říjen 2016
Pravidelné akce:
Pondělí 17.00
Úterý
16.00
18.00
18.00
20.00
Středa 13.30
15.30
Čtvrtek 18.00
Pátek
18.00

Loutkářský soubor Kašpárek
Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci)
Anonymní alkoholici (kontakt 602 126 685)
Argentinské tango
Spolek divadelních ochotníků „Chvalovský“
Senior klub
Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866)
Soběslavská chasa

POZVÁNKA DO DIVADLA
Úterý 18. října v 19.30 hodin

Divadlo Palace
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Vstupné mimo předplatné 300 Kč
Hrají: Miroslav Etzler, Richard Trsťan, Vanda
Hybnerová / Marika Procházková, Petr Motloch,
Martina Hudečková / Marika Procházková, Zdeněk
Košata, Sabina Laurinová a další
www.divadlopalace.cz

Další program:
Sobota

1. 10.

Sobota

8. 10.

Úterý

11. 10.

18.00
21.00
18.00
21.00
19.00

Čtvrtek 13. 10.
Pátek
14. 10.

17.00
19.00

Neděle

16. 10.

10.30

Neděle

16. 10.

19.00

Úterý

18. 10.

19.30

Sobota

22. 10.

18.00

Sobota

29. 10.

18.00
21.00

Neděle

6. 11.

10.30

Pátek
Úterý

11. 11.
15. 11.

21.00
19.00

Taneční kurzy 5., velký sál, vstupné 30 Kč
Taneční kurzy – dospělí 2.
Taneční kurzy 6., velký sál, vstupné 30 Kč
Taneční kurzy – dospělí 3.
Komici s.r.o. – Knor +Pavlásek+Nasty,
velký sál, vstupné 250 Kč/ 280 Kč na místě
Astrál
2. Podzimní festival pěveckých sborů, velký
sál, vstupné 60 Kč
Babiččiny pohádky, DS Triangl, velký sál,
vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná
2.,3…..dítě zdarma
Honza Nedvěd – Návrat – koncert,
velký sál, vstupné 270 Kč/ na místě 300 Kč
Rodina je základ státu, Divadlo Palace,
velký sál, vstupné mimo předplatné 300 Kč
Taneční kurzy – prodloužená, velký sál,
vstupné 80 Kč
Taneční kurzy 7., velký sál, vstupné 30 Kč
Taneční kurzy – dospělí 4.

Připravujeme:

Čtvrtek 17. 11.
- sobota 19. 11.
Středa 23. 11.
Neděle

27. 11.

Pondělí 28. 11.

19.00

Andulka a loupežníci, DOS Tábor, velký
sál, vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná
2.,3…..dítě zdarma
Parkán – zábava, velký sál, vstupné 150 Kč
Věra Špinarová a Adam Pavlík Band – koncert,
velký sál, vstupné 390 Kč
Kreativ
Úsměvy Iva Šmoldase s písničkami Pepy
Štrosse, velký sál, vstupné 150 Kč/180 Kč na místě
Hospoda Na mýtince, DS Na šikmé ploše,
divadelní hra, velký sál
Veselská trojka – koncert, velký sál,
vstupné 170 Kč/ na místě 200 Kč

Pěvecký sbor NOVITA zve všechny milovníky sborového zpěvu
na 2. ročník Podzimního festivalu pěveckých sborů, který se koná
v pátek 14. října 2016 v 19.00 hodin v Kulturním domě města Soběslavi
Pozvání přijali hosté z Čkyně, SOSN z Prahy,
X-TET z J. Hradce a Anonym Voice ze Soběslavi
Dočkáme se letos plného hlediště?
Přijďte se nechat POHLADIT PO DUŠI
Eva Králová, NOVITA

Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinné 2. dítě zdarma

říjen 2016

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

HONZA NEDVĚD VYSTOUPÍ V KDMS
HONZA NEDVĚD – NÁVRAT - KONCERT
Neděle 16. října od 19.00 hodin

HONZA NEDVĚD se po více jak dvouleté přestávce vrátil na pódium!
Od března 2016 koncertuje se svými přáteli také doma a představil již
svým českým a moravským fanouškům svůj nový projekt téměř ve dvaceti
koncertech. Na podzim 2016 oslaví Honza své sedmdesátiny, a protože
si nepotrpí na žádné oficiality, má v plánu oslavit své narozeniny nejraději
s diváky, na svých koncertních turné - cca 10 koncertů v říjnu (jižní
a západní Čechy) a 10 v prosinci (střední, východní a severní Čechy).
Jindra Koníř – vynikající hráč na klávesové nástroje, dirigent, skladatel,
aranžér. V roce 2001 se stal nositelem prestižní Světové ceny Antonína
Dvořáka. Byla mu předána za vynikající přínos umění v oblasti hudby.
Působil v zahraničí s mnoha významnými celebritami (Demis Roussos,
Petula Clark, Magic Plattens). Po návratu do republiky hrál několik let
s Honzou Nedvědem či Lenkou Filipovou.
Pavel Helan – písničkář, hráč na kytaru a ukulele, skladatel, pohotový
moderátor a průvodce pořadu. Na podzim roku 2013 se stal finalistou
soutěže Československo má talent. V roce 2014 vydal CD iBůh a vyjel
na první samostatné Ajfon tour. V roce 2015 absolvoval festivaly v ČR
i na Slovensku, byl hostem Hradišťanu, Tomáše Kluse.

AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN
Výstavy:

1.10.
do 14. 10.
		
7.10. – 30.11.
		
21.10. – 18.11.
		
		
25.10. – 26.10.
		
		

Výstava ovoce a zeleniny, ČSZ Soběslav
Kostky v knihovně – výstava modelů z lega, městská
knihovna
Výstava fotografií Adély Štegerové, čajovna
Rolnička
Společná výstava obrazů – Vladimír Chadt:
Jihočeská krajina a Bohuslav Sýba: Cesta zpátky, 		
městská knihovna
Výstava čerstvých podzimních hub,
Blatské muzeum, výstava proběhne pouze v případě
dostatečného množství hub

Kulturní akce:
3. – 9.10. Týden knihoven – 20. ročník, městská knihovna
8.10.

HAMAVE – koncert, kostel sv. Jana Nepomuckého
v Janově, 18 h

11.10.

Komici s.r.o. – Knor + Pavlásek + Nasty, KDMS, 19 h

13.10.

Astrál, KDMS, 17h

14.10.

Podzimní festival pěveckých sborů, KDMS, 19 h

14.10.

Martina Trchová a Patrik Henela – Holobyt – koncert,
čajovna Rolnička, 19.30 h

16.10.

Babiččiny pohádky – divadelní hra, KDMS, 10.30 h

16.10.

Honza Nedvěd – Návrat – koncert, KDMS, 19 h

18.10.

Rodina je základ státu – divadelní hra, KDMS, 19.30 h

19.10.

Čeští jezuité objevují nový svět – přednáška z cyklu
„Od Tábora až na konec světa“, Blatské muzeum, 17 h

20.10.

I ty můžeš mít svoji knihu, aneb Jak jsem se stal
spisovate lem – beseda se spisovatelem, básníkem
a redaktorem Františkem Tylšarem, městská knihovna, 17 h

25.10.

Setkání nad pohlednicemi – beseda o projektu
POSTCORSSING – výměně pohlednic mezi registrovanými
uživateli z celého světa, městská knihovna, 17 h

30.10.

Deskové hry, Společenské centrum Soběslavska, 14 - 18 h
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NÁMĚSTÍ REPUBLIKY OŽILO VETERÁNY
10. září 2016. Tento den se soběslavské náměstí na čas zaplnilo historií s vůní benzínu. Veteran Car Club Soběslav v AČR uspořádal již 5. ročník orientační soutěže historických vozidel
„O POHÁR MĚSTA SOBĚSLAV“.
Už potřetí 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 současně i atraktivní podívaná pro návštěvníky. Počasí, tak jak je už zvykem v tento pravidelný termín závodu, bylo předem objednáno a připravilo nám všem opět 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 311. A že se bylo na co dívat, 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 a DKW F7 z roku 1938. Další exkluzivní kousky
byly z kategorie motocyklů. Vůbec nejstarším strojem letošní soutěže byl motocykl pana Petra
Sojky Praga 500 BD z roku 1928. Mezi další perličky patřil jistě i Ariel B Deluxe z roku 1929
a Jawa 350 OHV z roku 1938. Takto bychom mohli jmenovat další a další nádherné automobily a motocykly včetně jejich posádek.
Po uzavření přejímky bylo napočítáno celkem 135 účastníků, a pokud přičteme i posádky
jedoucí mimo hlavní soutěž, dostaneme se na cifru 145 vozidel. Letošní soutěž také registrovala mezinárodní účast, a to až z Finska. Motocyklista Jarkko Jokinen přijel na své Jawě 350
a absolvoval úspěšně i celou soutěž. Naši soutěž si také nenechal ujít první viceprezident Autoklubu České republiky JUDr. Jan Šťovíček Ph.D. Zpestřením samotné akce na soběslavském
náměstí byla i přítomnost veselé kapely „Kontušovka“ 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. Střední škola řemeslná - základní škola Soběslav nabídla návštěvníkům akce
nejen 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.
Trasa orientačního závodu vedla podle daného itineráře hezkou krajinou v okolí Soběslavi
a Veselí nad Lužnicí a později se stočila směrem k Třeboni. Závodníci navštívili obce Klenovice, Řípec, Drahov, Zlukov, Val a nakonec město Třeboň. Nešlo ovšem jen o projížďku, po cestě
se plnily fyzické i hledací úkoly, a to včetně časovky s podmínkou udržet na vytyčeném úseku
průměrnou rychlost 25 km/h. Většina úkolů byla spojena i s atraktivním místem a soutěžící
si nenechali ujít například prohlídku pivovaru v Třeboni. Projetí branou a odmávnutí cílovou vlajkou čekalo na účastníky soutěže v kempu TJ Spartak Soběslav, kde zároveň proběhlo
i vyhodnocení soutěže. Závěrečné vyhodnocení mělo sice mírné zpoždění, ale kdo chtěl získat dokumentaci ze soutěže a hodnotné ceny, tak určitě neměl naspěch. Za účasti pořadatelů
a sponzorů akce došlo k vyhlášení těch nejlepších v jednotlivých kategoriích „Auto“ a „Moto“
a to celkem v šesti kategoriích. V letošním roce jsme zavedli také novou kategorii pro vozidla
od roku výroby 1971do věkového limitu FIVA. Samozřejmě nechybělo vyhlášení vítězů soutěže „O pohár města Soběslav“. Starosta města Soběslav Ing. Jindřich Bláha osobně předal poháry a věcné ceny pro tři nejlepší. Soutěžící také poctili minutou ticha památku pana Františka
Hadrávka z Horusic. 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. Všem zúčastněným
obcím děkujeme za sponzorství a zajištění úkolů během soutěže. Dík patří i kempu TJ Spartak
Soběslav za zázemí v cíli soutěže. Velký dík patří i dobrovolníkům, kteří nám vypomáhali.
Nakonec děkujeme všem sponzorům a partnerům soutěže za jejich finanční podporu a věcné
dary. Bez jejich pomoci by těžko tato akce mohla proběhnout.
				

Za VCC Soběslav Petr Sluka
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V ZÁŘÍ ZAVÍTALI NA SOBĚSLAVSKÝ HRAD ALCHYMISTI
Třetí víkend v září. 16. – 17. 9. v Soběslavi proběhl již šestý ročník Soběslavských slavností
Rožmberských, letos věnovaný době Rudolfa II. a jeho alchymistům. Slavnosti byly zahájeny již
v předvečer víkendu, kdy na nádvoří soběslavského hradu sehrály dva koncerty kapely Slza a Děda
Mládek Illegal Band. Jak s prognózou nepříznivého počasí, tak s konkurencí v podobě Táborských
setkání si nakonec nemuseli pořadatelé dělat starosti. Slavnosti měly i letos velký úspěch a účast
byla hojná.
Kulturní akci odstartovala v pátek ve 20 hodin kapela Slza, jejíž představitelé Petr Lexa a Lukáš
Bundil se poprvé proslavili hitem Lhůta záruční v roce 2014. Po nich nastoupila sedmičlenná skupina
Děda Mládek Illegal Band a během vystoupení zazněly známé hudební pecky jako Jóžin z bažin,
Hlásná, Rychlík jede do Prahy, Jez nebo písnička Knocking on heavens door ve speciální úpravě. Vystoupení se zúčastnilo okolo osmi set návštěvníků, účast tedy byla nad očekávání dobrá.
V sobotu v 10 hodin zahájili festival starosta města Jindřich Bláha spolu s primátorem města Sabinov,
Peterem Molčanem, který přijel do Soběslavi spolu se svou delegací již ve čtvrtek.
Po zahájení se na scéně objevil Vilém z Rožmberka s alchymisty a spolu sehráli historické scénky,
které nám přiblížily dobu Rudolfa II. Na pódium se tak dostali i někteří přihlížející. Zatímco ženy
si zatančily historický tanec, malé děti si zabojovaly a vyzkoušely válečný pokřik. S alchymistou
Edwardem Kellym jsme se mohli setkat i v odpoledních hodinách v alchymistické laboratoři ve sklepení soběslavského hradu. Skutečný elixír mládí nebo elixír lásky sice namíchat nedokázal, nejen za
úsměv však dětem i dospělým předvedl pár alchymistických kousků.
V 11 hodin zahájila koncertní program mnohočlenná prachatická kapela CINK, oblečená do dobových
kostýmů. Do svého repertoáru běžně zařazuje stylizované úpravy písní českého a moravského folklóru, písně rytířské, žákovské a svým vystoupením podpořila středověkou atmosféru hradního nádvoří.
Od 13.30 návštěvníkům připravily pestrý hudební zážitek kapely Petr Čapek Band a The Swings
s orchestrem ČRO ČB, The Tap Tap a Marek Ztracený.

Kapely Slza a Děda Mládek Illegal Band
vystoupily již v pátek 16. 9.

Velký úspěch zaznamenalo především velké hudební těleso The Tap Tap složené z talentovaných muzikantů s handicapem. Kapela se proslavila povedeným klipem k písni s výtečnou hudbou a textem
Řidič autobusu, ve kterém se objevili také Marek Valenta, Dan Bárta, Vojtěch Dyk a Xindl X. The Tap
Tap navíc připravila pro návštěvníky festivalu vtipnou výstavu „The Tap Tap načerno“ v soběslavské
knihovně. Kdo se nestihl na výstavu dojít podívat v průběhu slavností, může ji zhlédnout v městské
knihovně do 14. října. Vrcholem slavností byl noční průvod městem s loučemi a ohňostroj na náměstí
Republiky.
Středověkou atmosféru festivalu částečně rozptýlila pop-rocková hudba ve večerních hodinách
a na své si přišel opravdu každý. Na nádvoří bylo možné koupit šperky, občerstvení i keramiku nebo
lidé mohli zhlédnout ukázky dobových řemesel. I přes negativní prognózy počasí se v odpoledních
hodinách mraky částečně rozehnaly a do večera nespadla ani kapka. Děti se v doprovodu rodičů mohly
náležitě vyřádit v parku u Hlásky, kde pro ně byly připraveny středověké taškařice.
Celodenní kulturní akce zaznamenala u veřejnosti úspěch také pro svou komorní a domáckou
atmosféru. V areálu se postupně prostřídala celá řada místních obyvatel, ale na festivalu nechyběli
ani návštěvníci z nedalekého okolí, včetně Tábora. Některé účastníky mohly mírně rozladit hodinové rozestupy mezi koncerty, které vyžadovaly kapely pro přípravu a naladění hudebních nástrojů.
Ty se však jevily jako ideální příležitost pro občerstvení a posezení s přáteli.
Během slavností bylo také otevřeno Blatské muzeum, které momentálně hostí výstavu obrazů Marty
Vranovské – Malíkové, která potrvá do 2. 10.
Vstupné na sobotní program bylo dobrovolné.

Slavnosti zahájil starosta Jindřich Bláha spolu s primátorem města
Sabinov Peterem Molčanem v 10 h

-min-

K vidění byly různé dobové kostýmy.

Diváci mohli na pódiu zhlédnout rytířské klání a družinu Rudolfa II
Foto (včetně titulní strany): Luboš Tíkal, Michaela Nováková
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Soběslavské slavnosti 2016
Alchymisté si v sobotu večer 17. září na soběslavském hradním nádvoří
sbalili své křivule a s nimi skončily i, již šesté, Soběslavské slavnosti 2016.
Věříme, že jste si našli v pestrém programu opět to své, včetně pátečních
dvou koncertů, a že se opět za rok v září setkáme v závěru letní sezóny.
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, Luboši Tíkalovi, Mgr. Pavlu
Vaňkovi, Ladislavu Moravcovi, Jiřímu Šustrovi, Sboru dobrovolných hasičů Soběslav; v neposlední řadě celému realizačnímu týmu a zároveň všem,
kteří s organizací celé této slavnosti pomáhali.
Velký dík za významnou finanční podporu patří Jihočeskému kraji a v neposlední řadě 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, Generali
pojišťovna, ČESKÉ HOUBY, a.s., Soběslav.

V 11 h zazpívala a zahrála skupina CINK, složená ze studentů a pedagogů Střední pedagogické školy Prachatice

Pokladna s dobrovolným vstupným vydala 10.339 Kč. Děkujeme za příspěvek!
Webovou fotogalerii slavností, včetně předchozích ročníků a fotografií
z ostatních velkých akcí, naleznete na: www.kdms.rajce.idnes.cz.
Petr Valeš

Marek Ztracený vystoupil od 19.30 h

Nahoře: Edward Kelly dětem ve sklepení předváděl různé alchymistické
kousky
Dole: Největší úspěch zaznamenala kapela The Tap Tap, která
vystoupila od 17 h

Na slavnostech nechyběli The Swings, tentokrát v doprovodu Rozhlasového swingového orchestru (vpravo dole)

říjen 2016
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MŠ DUHA
Zpátky v duhové školce
„My jsme školka barevná, školka plná dětí,…“ to je
začátek písničky Barevná školka, kterou s dětmi rádi
zpíváme. A stejně tak, jak se v ní zpívá, už i naše duhová školka se zaplnila dětmi. Těm úplně nejmenším
začala nová etapa, už to nejsou batolata, ale staly se
z nich děti školkou „povinné“. Abychom jim umožnili
co nejhladší adaptaci, měli rodiče možnost strávit první dny ve školce
s nimi.
Předškoláci z hnědé, zelené a žluté třídy si zase zpestřili začátek školního roku výletem. Vyrazili do Houbového Parku - Ráje Skřítků. Jak jeli,
co tam dělali a jak se jim tam líbilo, jsme se zeptali přímo dětí – Kristýnky, Viktorky, Sofinky a Matěje ze zelené a Nelinky a Amálky z hnědé
třídy. Děti nám prozradily, že na výlet nešly pěšky, ale jely autobusem
a že neviděly jen houby a skřítky, jak by se mohlo zdát z názvu parku, ale
že měly také spoustu úkolů. Kristýnka vzpomínala hlavně na magnetky
ze sádry, které dostaly a mohly si je vymalovat a odnést domů. Sofinka zase na to, jak hledaly panáčky a figurky podle obrázků a že dostaly tužku a „mapu“, kam všechny splněné úkoly s paními učitelkami
zaznamenávaly. Viktorka nám vyprávěla, že musely jít se zavázanýma
očima kolem kužele a že to bylo moc těžké, když nic neviděly. Nelinku s Amálkou zaujalo, jak si hrály na paleontology a hledaly v písku
zkameněliny. Matějovi se zase nejvíce líbilo, že musely lézt na žebřík
a zazvonit na zvonek. Všechny děti potom vyjmenovávaly, co všechno
dostaly za odměnu, když všechny náročné úkoly zvládly. Ze všech
rozzářených očí a barvitého vyprávění bylo znát, že děti si výlet moc
užily.					
kolektiv MŠ DUHA
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Marcelu Hánovou z dětské ordinace Mudr. Y. Fialové, které moc děkujeme za zajímavou přednášku, zaměřenou na zdravý životní styl dětí.
Spolupráce probíhá již řadu let. Slíbili jsme, že ji znovu navštívíme
s dětmi a přineseme výtvarná dílka našich nejmenších, která ozdobí prostory dětské ordinace a potěší nejedno oko malého pacienta.
Jak si děti užívají posledního letního sluníčka, můžete vidět na fotografiích.
Na co se mohou děti a rodiče těšit? Znovu jsme zahájili projekt „Děti
do bruslí“, opět využijeme se staršími dětmi tělocvičnu Spartaku, těšíme
se na kouzelnické přestavení, divadla, předškolním dětem jsou umožněny „hrátky s flétničkou“ a děti čeká spousta dalších překvapení.
		

Kolektiv MŠ Nerudova

SŠŘ A ZŠ SOBĚSLAV

Začátek roku na základní škole
Děti ze zelené třídy s drakem - jedním z úkolů bylo trefit zavěšeným
míčem draka

MŠ NERUDOVA
Po prázdninách jsme společně přivítali děti, které MŠ
již v minulém roce navštěvovaly, a děti, které přišly
do školičky poprvé. Vstup dítěte do mateřské školy
klade na rodiče, ale především na dítě nové, náročné
požadavky. Musí si v novém prostředí najít svou
identitu, vytvářet nové vztahy a učit se být v organizované skupině dětí.
Postupnou adaptací dítěte při vstupu do mateřské školy tak vycházíme
rodičům vstříc.
Všechny děti se do školičky vrátily s úsměvem a plny zážitků z prázdnin.
Začali jsme vzpomínat na prázdniny. Děti zjistily, že tu opět jsou jejich
kamarádi, kteří se změnili jen v tom, že přes prázdniny trochu povyrostli
a vesele se pustily do her a práce. Šatny dětí se brzy zaplnily veselými
obrázky malých malířů.
Ve středu14. 9. 2016 jsme přivítali na schůzce rodičů zdravotní sestřičku

Prázdniny, čas odpočinku i letních radovánek jsou za námi a dětem
i dospělým začal koloběh starostí s novým školním rokem, do kterého
vítáme všechny naše žáky. Krásné přivítání si pro nás připravila i školní
zahrada, na které budeme v rámci pracovního vyučování sklízet a dále
zpracovávat úrodu naší pilné jarní práce. Do nového školního roku přejeme dětem i rodičům mnoho sil, trpělivosti a hravého učení.
Mgr. Jana Drsová

říjen 2016
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ZŠ KOMENSKÉHO
Prázdniny ve škole
Školní rok 2016/17 začal ve čtvrtek 1. září a s ním pomalu utichal čilý stavební ruch, který provázel školu
celé prázdniny.
Již koncem června začala stavební a obchodní firma Návrat stavět lešení,
škola totiž během letních prázdnin dostala z jižní a západní strany nový
kabát. Spolu s novou fasádou byly vyměněny i parapety u oken, okapy
a svody. Všechny práce probíhaly podle připraveného plánu, a tak týden
před začátkem nového školního roku začali dělníci demontovat lešení.
Práce na obnově fasády byly dokončeny a my se můžeme každý den
těšit do „nové“ školy. Obnova fasády ze severní a východní části bude
následovat v dalších letech.
Toto ale nebyly jediné stavební práce, které probíhaly ve škole během
letních prázdnin. Druhou akcí byla celková rekonstrukce dvou tříd
2. stupně, kterou prováděla stavební firma Jihostav Soběslav s.r.o.
Ve třídách byly udělány nové omítky zdiva, byl snížen a zateplen strop
a došlo i k výměně rozvodů elektřiny a vody. Staré prkenné houpající se
a vrzající podlahy byly nahrazeny novými betonovými, které bohužel
neschly tak rychle, jak bylo plánováno, a proto došlo k položení nového
linolea až začátkem měsíce září. Třídy 4. A a 9. B se tak musely učit první týden v jiných učebnách, ale v pondělí 12. 9. se již dočkaly a mohly
se přestěhovat do svých kmenových tříd. Myslím si, že se čekání vyplatilo. Opravené třídy jsou velmi pěkné a žáci se do svých nových tříd těší.
Zpět do své kmenové třídy se vrátila i 9. A, protože její třída poskytla
dočasný azyl pro lavice a židle z rekonstruovaných tříd.
Na přiložených fotografiích si můžete prohlédnout, jak se všechny stavební práce prázdninových dní povedly.
Na závěr bych chtěl poděkovat za odvedenou práci nejen stavebním
firmám, ale i všem pracovníkům školy za pomoc při těchto stavebních
úpravách, které skončily spolu se začátkem nového školního roku a začnou znovu, ale až zase v červnu, kdy bychom měli pokračovat s rekonstrukcí dalších dvou tříd.				
Mgr. Jan Holas

Sběr papíru
Dne 25. 10. 2016 od 7 hodin se v naší škole opět uskuteční sběr papíru.
Finanční částka, kterou za sběr papíru obdržíme, bude opět použita
na zakoupení knih do žákovské knihovny školy pro naše žáky z 1. stupně.
Předem děkujeme všem, kteří se tohoto sběru zúčastní.
G. Váchová

ZŠ E. BENEŠE
Pohár starosty
Dne 28. 6. 2016 se uskutečnilo atletické klání o Pohár starosty města Soběslav. Naše škola již potřetí v řadě obsadila 1. místo, získala
13 prvních, 10 druhých a 7 třetích míst. Všechny dosažené výkony byly
perfektní, vyjmenovat všechny by zabralo spoustu místa, tak alespoň
některé - T. Petrů skok daleký 577cm, K. Podlahová skok daleký 492 cm
a D. Kujal hod kriketovým míčkem 65,70 m. Všem sportovcům děkujeme za jejich boj, který nám vrátil zpět putovní pohár.
Mgr. Dana Vorlová

Jazykové zkoušky

Na začátku letošního školního roku se konalo ve Společenském centru
Soběslavska slavnostní předávání certifikátů s výsledky Cambridge YLE
zkoušek, které naši žáci skládali v červnu. Zkoušku Starters skládalo
9 žáků, Movers 22 žáků a nejvyšší stupeň YLE zkoušek Flyers 7 žáků.
Vynikajících výsledků dosáhli i oba žáci, kteří se zaregistrovali ke zkoušce KET for Schools, již absolvovali v Českých Budějovicích.Všem žákům gratulujeme a přejeme mnoho chuti a píle při studiu anglického
jazyka!
Na závěr bych ráda poděkovala paní V. Wollingerové, která nám umožnila toto slavnostní předávání uskutečnit v krásných prostorech Společenského centra.
Mgr. Šárka Zasadilová

Edison

Etická výchova
V přípravném týdnu se všichni pedagogové naší školy zúčastnili školení
z etické výchovy.
Etická výchova je jedním z průřezových témat ve školním vzdělávacím
programu a je realizována od tohoto školního roku v předmětech český
jazyk a literatura, cizí jazyk, prvouka, vlastivěda, výchova k občanství,
výchova ke zdraví, tělesná a výtvarná výchova.
Dva dny jsme strávili v příjemné společnosti lektorů Jaroslavy Haisové
a Františka Rozuma. Na programu byla témata Práce s odměnami a tresty, Spolupráce školy s rodinou, Prosociálnost a agresivita a Asertivita
jako obrana proti manipulaci. Některé informace byly pro nás nové, řadu
z nich jsme si osvěžili, a hlavně jsme diskutovali a vyměňovali jsme si
své zkušenosti z praxe.
Své znalosti, ale i zkušenosti ostatních můžeme používat ve většině
vyučovacích hodin, neboť naší snahou je docílit zkvalitnění a zlepšení
mezilidských vztahů, snížení konfliktních situací ve škole a zlepšení sociálního klimatu ve třídách.
Mgr. Romana Bláhová

Naše škola spolu s místním gymnáziem se již podruhé zúčastnila projektu EDISON. Jedná se o zapojení zahraničních studentů do výuky. Ti během svých prezentací seznamují naše žáky s životem, kulturou, sportem
a jinými zajímavostmi ze svých rodných zemí. Letos naše škola hostila
dívky z Vietnamu a Itálie a chlapce z Číny a Španělska. Tato čtveřice
měla pro naše žáky připravenou nejen klasickou prezentaci jejich zemí,
ale dokázali žáky zaujmout výukou tance a i dalšími pro nás neznámými
aktivitami. Děti od 4. do 9. třídy tak měly možnost poznat život jiných
národů, a hlavně si ověřit svoje komunikační schopnosti v anglickém jazyce. Dík za tuto akci patří především Mgr. Davidu Pánkovi z gymnázia,
coby koordinátorovi projektu, ale i městu Soběslav, které se na projektu
podílí finančně.
Mgr. Jan Podlaha
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DDM
Informace z domu dětí
Nabízíme zájemcům volná místa v těchto zájmových kroužcích:
Vaření hrou

pondělí

14.00 – 15.30 hod.

Dívčí klub

pondělí

15.30 – 17.00 hod.

Mladý hasič

středa

15.00 – 17.00 hod.

Letecký modelář

čtvrtek

18.00 – 20.00 hod.

Klub – poznej sám sebe

úterý

14.30 – 16.00 hod.

Přírodě na stopě

čtvrtek

15.30 – 17.00 hod.

Zájemci se mohou přihlásit osobně v DDM nebo na www.ddmtabor.cz
v menu kroužky, filtru „Pobočka Soběslav“.
Připravované akce v říjnu:
• V sobotu 8. 10. pořádáme od 9.00 do 11.00 Tvořivou dílnu pro děti
od sedmi let, tentokrát budeme vyrábět kabelku ze skládaného papíru.

Adéla Štegerová vystavuje
v Čajovně - kavárně Rolnička
Čajovna – kavárna Rolnička vás srdečně zve na výstavu fotografií táborské fotografky Adély Štegerové. Její práci si můžete v prostorách
naší čajovny - kavárny prohlédnout od 7. října až do 30. listopadu.
Čajovnu kavárnu Rolnička naleznete v Bezděkově ulici č. p.
122, otevřeno je v pondělí až středu od 9:00 do 18:00, ve čtvrtek
a pátek od 9:00 do 22:00 a v sobotu od 14:00 do 22:00 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Ludmila Pokorná

Cena: 50 Kč, pro děti ze zájmových kroužků 40 Kč.
Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 7. 10. nebo na
tel. 381 522 013, 606 200 085.
• V sobotu 15. 10. pořádáme zájezd do Prahy – exkurzi do Veterinární kliniky JAGGY, která je špičkovým odborným pracovištěm.
Specializuje se na diagnostiku a léčbu složitých onemocnění psů
a koček. Velkého ohlasu dosáhla klinika i v oblasti rehabilitace
a fyzioterapie.
Zájemci se mohou přihlásit v DDM nejpozději do 10. 10. 2016.
• V sobotu 22. 10. se konají od 9.00 hodin v DDM závody automodelářů – SRC Šumava CUP. Srdečně zveme příznivce tohoto
„malého“ sportu.
Jaroslava Kohoutová

ROLNIČKA

iBOCCIA v Rolničce
V době uzávěrky říjnového čísla Hlásky týmy klientů Diakonie Rolnička již pilně trénovaly na první turnaj 1. ligy iBoccii v nové sezoně.
S jeho výsledky Vás seznámíme v dalším čísle. Další turnaje nás čekají
v roce 2017, a to v lednu, únoru a dubnu. Naším cílem je obhájit loňské pozice celkového hodnocení (mladší skončili 5. a starší 2.), ale asi
by se nikdo nezlobil, kdybychom o nějaké to místečko poskočili ještě
více dopředu. Na jaře příštího roku Rolnička bude pořádat velký turnaj
v iBoccii tady v Soběslavi. Na jeho organizaci již nyní pracujeme, bližší informace prozradíme v příštím vydání Hlásky. I letos se těšíme na
naše dobrovolníky, kteří nám pravidelně pomáhají při trénincích, doprovázejí nás na turnaje, kde také plní funkci rozhodčích. Klientům obou
družstev přejeme hodně pevné nervy a štěstí do zápasů o ligové body.
Firma BANES s.r.o se stala generálním sponzorem hráčů iBoccii
Rolničky pro letošní sezonu. Moc děkujeme řediteli Ing. Pavlu Balounovi, že se rozhodl finančně podpořit sportovce s hendikepem.
Dagmar Zvoníčková – trenérka iBOCCII v Diakonii Rolnička

Martina Trchová a Patrik Henel
s Holobytem v Rolničce
V říjnu přijede do čajovny Rolnička zahrát písničkářka a kytaristka
Martina Trchová v duu s kytaristou Patrikem Henelem. Vydali teď
spolu s kapelou novou desku s názvem Holobyt. Martina Trchová
hraje na kytaru, píše a zpívá vlastní texty i hudbu, lehce prochází
různými žánry. Poetika Martiny Trchové vychází především z jejího
domovského městského prostředí. Není to žádné uvzdychané pidlikání u ohýnku, ale pravdivá výpověď mladé ženy, která stále znovu
hledá svoje místo ve světě. Přes výhry i propady se dostává pořád
dál a vždycky trochu jinam. Nebojí se bořit zažitá klišé v lidských
vztazích, občas až překvapí svojí
otevřeností, ale její otevřenost a autentičnost vždycky oceníte.
Martina Trchová vydala už tři alba
– Čerstvě natřeno (2005) a Takhle
ve mně vyjou vlci (2012) a nový Holobyt (2016).
Přijďte si poslechnout Martinu
Trchovou a Patrika Henela s jejich
Holobytem na koncert v čajovně
Rolnička v pátek 14. října v 19.30
hodin.
Martina Plátová

TJ Sokol Soběslav srdečně zve všechny naše občany na vzpomínkové pietní shromáždění, které se bude konat ve čtvrtek
27. října 2016 v 16.00 hodin v parku u nádraží. Sraz je u pomníku věnovaného obětem padlých v 1. světové válce. Připomeneme
si události, které předcházely před 28. říjnem 1918, kdy jsme získali samostatnost. Pokloníme se obětem 1. světové války.
Těšíme se na Vás.
Za výbor Sokola Hovorková Helena
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I MY
CIMRMANI v SOBÍKU!
Kupte si vstupenky, dokud jsou! Benefiční představení Hospoda
Na mýtince pro I MY zahraje skvělý soubor Na šikmé ploše, který
už několik let baví publikum v táborském divadle či v Soběslavi.
Vstupenky koupíte za 150 Kč v kulturním domě anebo v prostorách
I MY (budova České pošty 1. patro). Budeme se těšit a děkujeme
předem za Vaši pomoc.
Víte, co je videotrénink?
Představte si, že jste natáčeni doma s rodinou, jak si hrajete s dítětem anebo jak společně stolujete. Pro většinu z nás nic příjemného.
Ale zkuste se vžít do role rodičů, které mají dítě velmi neposedné, “neposlouchající”, které nerespektuje žádosti a nevydrží u hry či u úkolů.
Náročné chování dítěte vás obtěžuje a víte, že i pro něj je zapotřebí
zkusit najít jiné cesty. Videotrénink interakcí je metoda, která dokáže
komunikaci, spolupráci v rodině či způsob hraní a výuky mezi rodiči
a dětmi výrazně zlepšit. Ukáže vám, co děláte dobře, co je tím dobrým
základem, na kterém je zapotřebí stavět. Rodiče vědí, že mají podporu
a nejsou na to sami.
Pro práci poradkyň služby raná péče se absolvováním výcviku ve videotréninku otevírají nové možnosti. Se souhlasem rodičů poradkyně
natočí spolupráci dítěte s některým z rodičů anebo spolupráci dítěte
s poradkyní. V natočené nahrávce najde všechny pozitivní okamžiky
a spolu s rodiči je na příští konzultaci probere. Společně tak mohou
rychle a účinně najít ty nejlepší cesty k harmonické spolupráci v rodině
a optimálnímu rozvoji dítěte. Chce to možná trochu odhodlání a odvahy
ze stran poradkyně i rodičů, ale stojí to za to!
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OKÉNKO SOBĚSLAVSKÝCH
CHOVATELŮ
V třetím srpnovém týdnu (20. - 21. srpna 2016) odeslali dva naši chovatelé
svá zvířata do Žirovnice. Holubáře reprezentoval př.Autrata svými rejdiči
– omský a novočerkazský – oceněn čestnou cenou, jako poslední plemeno
představil i rostovské holubi. Druhým vystavovatelem byl př. Vejda, který
vystavil kuní králíky.
Další víkend 27. - 28. srpna 2016 jsme obsadili výstavu v Milevsku, kde
nám udělala velkou radost v kategorii mladých chovatelů př. Farová se
svými okrasnými holuby. Její svěřenci obdrželi pohár pro vítěznou kolekci
holubů za plemeno lahore stříbrné barvy, pohár pro nejlepšího holuba
výstavy opět v kategorii MCH za plemeno čínského holuba kapratého. Její
poslední druh holubů kudrnáč – červený, černý, modrý a žlutý byli velké
kvality, ale na čestné ocenění tentokrát nedosáhli. Př. Flíček, jeden z našich
nejzkušenějších chovatelů holubů, vystavil prácheňské káníky černé barvy a
přivezl pohár pro nejlepší kolekci holubů. Drůbež vystavovala př. Kupková,
a to rýnské slepice modré a černé barvy, a svůj chov doplnila vystavenými
bantankami zakrslými. Všem členům děkujeme za reprezentaci organizace
a blahopřejeme ke krásným výsledkům.
Od pátku 30. září do neděle 2. října 2016 proběhne v našem areálu tradiční
výstava, která je pro naše členy vrcholem sezony, kde se ukáže jak kvalita
jejich chovů, tak organizační schopnost celé členské základny připravit
výstavu, která je jednou z největších akcí tohoto druhu v našem regionu.
Martin Nechutný – ZO ČSCH Soběslav

Jsme vděčné, že výcvik Videotréninku interakcí finančně podpořila
Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations.
Pravidelné vzdělávání a osobní růst jsou nezbytné pro to, aby naše služby zůstaly kvalitní a pomáhání dětem s postižením a jejich rodinám bylo
efektivní. Děkujeme.
Klára Csirková
koordinátor I MY o.p.s.
www.imy-sdruzeni.cz

SENIOR DŮM

Diakonie Broumov pořádá v rámci programu „nepotřebné věci potřebným“ sběr použitého textilu a dalšího zboží. Sběrné místo v Soběslavi
je v Domě s pečovatelskou službou a to do 18. 11. 2016.
Po tomto termínu bude sběr ukončen.
Seznam věcí do sbírky:
 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek)
 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené
v krabici
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
 Knihy, časopisy

HASIČI ČESKÉ REPUBLIKY
15.8. Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů
ve Veselí n/L.
16.8. Otevření bytu ve Veselí n/L, Blatské sídl.
18.8. Otevření bytu v Soběslavi, ul. Na Pískách.
19.8. Vyproštění zraněné osoby a odstranění následků dopravní nehody
traktoru u obce Mlýny. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
20.8. Odstranění vosího hnízda v Soběslavi, Wilsonově ulici.
22.8. Odstranění vosího hnízda v Soběslavi, Komenského ulici.
23.8. Vyproštění zraněné osoby a odstranění následků dopravní nehody
nákladního a osobního automobilu v Soběslavi, ul. U Vodičků.
Při nehodě byly zraněny tři osoby.
23.8. Odstranění vosího hnízda v obci Újezdec.
24.8. Odstranění sršního hnízda v Soběslavi, Bechyňské ulici.
25.8. Pomoc při transportu pacienta do vozidla ZZS ve Veselí n/L, Riegrově
ulici.
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26.8. Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Rybova Lhota.
27.8. Zprůjezdnění komunikace po technické závadě osobního
automobilu v Soběslavi, Na Švadlačkách.
27.8. Požár osobního automobilu u obce Řípec.
28.8. Odstranění sršního hnízda v obci Hlavatce.
28.8. Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Chotěmice.
29.8. Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu u obce
Borkovice. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
29.8. Otevření bytu v obci Dráchov.
30.8. Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Dírná.
31.8. Otevření bytu v obci Chlebov.
3.9. Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Mezná.
5.9. Odstranění sršního hnízda ve Veselí n/L.
13.9. Požár lokomotivy ve stanici Veselí n/L.
13.9. Požár suché trávy ve Veselí n/L.
Velitel požární stanice Soběslav
npor. Bc. Libor Šmahlík
(redakčně kráceno)

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
(NP - neznámý pachatel)
NP v období od 5. 8. do 6. 8. v obci Hlavatce odcizil hnací tyč z traktoru.
Firmě způsobil škodu ve výši 20.000 Kč.
Dne 10. 8. hlídka OOP Soběslav poskytla na ulici Lužnická ve městě
Soběslav první pomoc osobě postižené příznaky mrtvice.
Dne 13. 8. pachatel na parcele v obci Soběslav fyzicky napadl poškozeného a po útoku mu z tašky odcizil 1 l vína.
Muž v období od 8. 7. do 14. 8. si v obci Soběslav v hospodě zapůjčil
dva fotoaparáty Canon s objektivy a fotografický batoh a do dnešní doby
je majitelce nevrátil. Poškozené způsobil škodu ve výši 60.000 Kč.
NP v době od 12. 8. do 13. 8. v ul. Dolní příkopy a Tyršova v Soběslavi
posprejoval a pomaloval barvou různé objekty.
Dne 16. 8. hlídka OOP Soběslav v ulici Tyršova v k. o. Soběslav vypátrala a následně zajistila dvě uprchlé svěřenkyně z Výchovného ústavu
pro mládež v Černovicích. Následně byly předány pracovníkovi VÚM
Černovice.
NP dne 19. 8. odcizil z vozidla zn. Škoda Octavia v obci Soběslav, jež
bylo zaparkováno na parkovišti u Jitony, přední a zadní registrační značku.
NP v období od 19. 8. do 20. 8. v obci Soběslav odcizil z domů bezdrátové zvonky, poštovní schránku a poškodil plechová dvířka od plynovodu.
NP dne 23. 8. odcizil na parkovišti před OD Tesco v obci Soběslav volně odložený batoh s fotoaparátem, objektivem, poškozeným nefunkčním
telefonem a oblečením. Poškozenému způsobil škodu ve výši 21.000 Kč.
NP dne 23. 8. na dvoře bytového domu v obci Soběslav poškodil plátěnou střechu osobního automobilu tov. zn. Audi 80. Poškozenému způsobil předběžnou škodu ve výši 8.500 Kč.
NP dne 26. 8. v kempu U Sloupu v katastru obce Dráchov vešel bez
použití násilí neuzamčenými vchodovými dveřmi do chat, kde spaly
ubytované osoby, a zde odcizil dva notebooky, finanční hotovost, dva
mobilní telefony, a černou látkovou tašku. Poškozeným osobám způsobil celkovou škodu 32.500 Kč.
NP si dne 26. 8. v Soběslavi v ul. Nová u benzinové čerpací stanice HOS přisvojil nálezem peněženku s obsahem finanční hotovosti, osobními doklady a platební kartou. Poškozenému způsobil škodu
ve výši 5.620 Kč.
NP dne 30. 8. odcizil při nakupování v OD Lidl v Soběslavi z neuzavřené kabelky, jež měla poškozená přes rameno, dámskou koženou
peněženku s finanční hotovostí, osobními doklady a dvěma platebními
kartami. Poškozené způsobil škodu ve výši 5.900 Kč.
Pprap. Romana Šuléřová
(redakčně kráceno)
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První pomoc
krátkým příběhem II
Koukej, pan Bezdech bezvládně leží na chodníku. Posledně v Hlásce psali, že bychom na něj
měli raději mrknout. Vypadá to, že nekrvácí.
“Haló, pane Bezdechu, je vám něco?” Třesu
mu ramenem, nereaguje, to nevypadá dobře.
Otočíme ho na záda, zakloníme mu hlavu. Hele,
je v bezvědomí, volejte někdo 155, zatím zjistím, jestli dýchá.” Lape po dechu jako kapr, ale normálně teda fakt
nedýchá. Co teď?
Krásný postup čtenářů Hlásky. Bezpochyby se nejprve přesvědčili,
že jim samotným nic nehrozí a rozhodli se nebožákovi pomoci. Ze života ohrožujících stavů (masivní krvácení, bezvědomí, bezdeší) byly
přítomny hned dva, zavolali tedy na linku 155, kde je operátor(ka) vyzpovídá a poradí. Důležité je, že správně poznali absenci normálního
dýchání, ony lapavé dechy jsou totiž jen reflexní reakcí organizmu.
Co dál? Správný život zachraňující postup - kardiopulmonární resuscitace (KPR) - je jednoduchý. Panu Bezdechovi odhalíme hrudník
(borci košile trhají, fajnšmekři stříhají, estéti rozepnou). Klekneme
na obě kolena vedle hrudníku, položíme šikovnější ruku hranou dlaně
na hrudní kost v jeho středu přibližně na spojnici bradavek (u štíhlých
mužů) nebo na tomu odpovídající místo (u ostatních) a druhou ruku
položíme na první. Nad hrudník se nakloníme tak, aby naše paže mířily
kolmo dolů, ušetří nám to námahu. Pak 100-120 x za minutu - tedy asi
2 x za sekundu - stlačujeme do hloubky asi 5 cm. Po každém stlačení
tlak úplně uvolníme! Jsme-li ochotni provádět umělé dýchání, pak na
každých 30 stlačení připadají dva vdechy za sebou, nezapomínáme udržovat záklon hlavy. Vdechovaný objem vzduchu odpovídá normálnímu
nádechu, pan Bezdech není trouba (dechový hudební nástroj) abychom
do něj dlouze funěli. A to je celé. Žádné zjišťování tepu, tlukotu srdce...
Pokud se naše “oběť” nebrání nebo nezačne probouzet, stlačování
hrudníku nepřerušujeme, dokud nedorazí záchranáři. Výjimkou jsou
jen střídání zachránců a umělé vdechy.
Ještě k oblíbenému “Dýchat se prý už nemusí.” Dýchá-li se, rostou šance. Na druhou stranu, normální nasycení krve kyslíkem je
95-98%. Při troše štěstí má tedy náš nebožák kyslíku vcelku dost, jen
je potřeba jej dodávat mozku - to právě děláme stlačováním hrudníku
(= srdce = pumpy). Hlavní důraz je kladen na tuto činnost, neboť pokud
se vdechy nedaří, zachránce maří čas a mozku dochází kyslík. Nasycení
krve klesá pomalu, i po 5 minutách může mít hodnoty kolem 50-60%,
což z hlediska fyziologie není žádná tragédie. Běžný zdravý jedinec
se s touto hodnotou sice nebude cítit zrovna pohodlně, v klidu ale bude
zpravidla stále při vědomí (autor dá pivo/čokoládu každému, kdo přijde
a pokoří 80%).
Resumé: není-li důvod proti, zkusit bychom dýchání měli. Pokud
se nedaří, soustředíme se na kvalitní stlačování hrudníku.
Vodní záchranná služba ČČK Soběslav
www.vzs-sobeslav.cz, facebook.com/vzssobeslav

ROZŠIŘME REGISTR
DÁRCŮ KOSTNÍ DŘENĚ
Registrace dne 14. října 2016
v KD ve Veselí nad Lužnicí
Začátek v 18:00 h
Podmínky vstupu do registrace:
věk 18 - 35 let, dobrý zdravotní stav
www.cckveseli.cz
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OHLÉDNUTÍ ZA KONFERENCÍ ZDRAVOTNÍCH SESTER
Druhá zářijová sobota tradičně patřila zdravotním sestřičkám. V kulturním domě v Soběslavi
se letos konala 8. soběslavská konference.
Pořadatelem byla již po páté soběslavská společnost GOLDIM, která vyvíjí a vyrábí speciální potraviny pro kojence, děti i dospělé.
Pro sestřičky byl připraven, ostatně jako každoročně, velmi zajímavý odborný i kulturní
program, proto se i přes velmi krásné počasí podařilo zaplnit velký sál kulturního domu.
Do Soběslavi přijelo přes 200 zdravotníků, VIP
hostů a partnerských společností z celé České
republiky a různých zdravotnických oborů.
Záštitu nad konferencí opět převzal starosta
města Soběslavi, Ing. Jindřich Bláha, který konferenci svým projevem zahájil.
Následovala krátká přednáška Jitky Voříškové
z pediatrické sekce České asociace sester, která
představila její činnost.
Poté již následoval odborný program, který svojí

přednáškou na velmi aktuální téma „Potravinové alergie v dětském věku“ zahájila Ing. Hana
Poskočilová – ředitelka společnosti Goldim, následovala přednáška Petra Tomáše – zdravotnického záchranáře středočeské záchranné služby
a nositele zlatého záchranářského kříže, který si
zvolil téma „Praktická ukázka resuscitace“.
Posluchače informoval o novinkách v postupech a následně si sestřičky i zdravotníci mohli
vyzkoušet resuscitaci „naživo“.
Po obědové pauze, kterou zpestřila taneční
skupina, se mohli účastníci těšit na Novinky
z čínské medicíny, které přednášela Andrea
Mencáková, vrchní sestra FN Hradec Králové.
Následovala přednáška z oboru Homeopatie,
kterou prezentovala Ing. Lucie Garczarzová
z Akademie klasické homeopatie.
Letošní konferenci ukončil svojí přínosnou
přednáškou psychoterapeut a speciální pedagog, Bc. Pavel Kalpakcis, který všem přítomným v sále nastínil „Jak vést děti k opravdovým hodnotám“.

Toulava ve fotografiích i na síti
Turistická sezona sice končí, turistická oblast Toulava
ale nespí. Už 20. října jsou všichni milovníci našeho
kraje a pěkných fotografií zváni do gotického sálu
Husitského muzea v Táboře na otevření výstavy nejhezčích fotografií s názvem Dobrá nálada v Toulavě. Může být mezi nimi i ta vaše.
Z několika stovek fotografií, které se nám sešly ze všech koutů Toulavy i ze Soběslavi v rámci soutěže Vyfoť dobrou náladu v Toulavě,
vybrala odborná porota dvacet těch skutečně nejlepších. Jména vítězů
budou zveřejněna a ceny předány na vernisáži ve čtvrtek 20. října
od 17:30 hodin v Husitském muzeu, pro veřejnost je vstup zdarma.
Čeká na vás toulavský krajánek, umění i občerstvení.
Na youtube kanálu, facebooku nebo webu Toulavy se také nově můžete podívat na pět krátkých tematických filmů, které zvou do našeho regionu rodiny s dětmi, milovníky aktivní dovolené, obdivovatele
výhledů, místních výrobků a tradic, ale i lyžaře. A aby toho nebylo
málo, běžela celé léto internetová kampaň s pozvánkami k objevování
Toulavy. A co víme z terénu, brali si turisté tyto pozvánky k srdci. Jsme
tak rádi, že se Toulava stává pro turisty značkou, která pro ně něco znamená a začíná řadit náš kraj po bok zavedených turistických oblastí.
Velký dík patří také Jihočeskému kraji, za jehož finanční podpory byl
projekt Kraj dobré nálady – fotosoutěž a výstava fotografií i projekt
Toulava k lidem po síti - komplexní podpora destinačního managementu prostřednictvím sociálních sítí a internetu, v jehož rámci byly
také sestříhány krátké filmy, realizován.
Jan Sochor, ředitel Toulava o.p.s.

Partneři letošní konference představily účastníkům nové i stávající produkty z oborů výroby
léků, zdravotnických prostředků, doplňků stravy, potravin pro zvláštní výživu a kosmetiky.
Po skončení konference byla pro zájemce připravena komentovaná prohlídka soběslavské
knihovny a kostelů.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem
přednášejícím, partnerům i všem sestřičkám
a zdravotníkům, kteří se konference zúčastnili. Opětovná mimořádná účast a spokojenost
posluchačů, kterou jsme nalezli v anonymních
hodnotitelských dotaznících po skončení konference, byly pro nás velkou odměnou za celoroční práci s přípravou konference, k jejímuž
zdaru významně přispěla soběslavská zdravotní
sestřička Marcela Hánová. Již nyní přemýšlíme o tématech pro 9. soběslavskou konferenci
v r. 2017.
Veronika Poskočilová, marketingová
manažerka GOLDIM, s.r.o, -min-

Přátelé obcí Zálší a Klečaty
Vás zvou na 2. ročník

FESTIVALU MALÝCH
DECHOVÝCH HUDEB
22. 10. 2016 od 13 hodin
sál pohostinství v Zálší
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MOŠTOVÁNÍ OVOCE
bude pokračovat v měsíci říjnu dle zájmu
občanů. Moštování si můžete objednat
na těchto telefonních číslech:
• pevná linka 381 524 013 v době
od 8 do 13 hod.
• mobil 777 311 597 a 775 311 597
(manželé Pehovi)

VÝSTAVA OVOCE
A ZELENINY
Zveme na výstavu ovoce a zeleniny,
která proběhne od 30. 9. do 1. 10. 2016
na moštárně. Otevřeno v Pá od 9 do 16
a So od 9 - 13 h.

VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE
• Středa 5. října
BOSÉ NOHY V PARKU
Romantická komedie Neila Simona v provedení Agentury Harlekýn s.r.o. nejen
o lásce. I to nejšťastnější manželství prochází občas zkouškou ohněm. Velký sál
KD od 19:30 hodin, cena tohoto představení mimo předplatné je 320 Kč.
• Pátek 14. října
VESELÍ (AŽ) NA DŘEŇ – CHARITATIVNÍ AKCE
Pro každého, kdo má srdce na dlani a chce pomoci životu. Více informací
na: www.cckveseli.cz. Velký sál KD od 18 hodin.
• Čtvrtek 20. října
LISTOVÁNÍ – STRAKA V ŘÍŠI ENTROPIE – Markéta Baňková. Víceúčelový
sál KD od 18 hodin, vstupné 100 Kč, vstupenky je možné zakoupit v předprodeji
v kanceláři KD.
• Pátek 21. října
KEKS – taneční zábava populární rockové kapely.
Velký sál KD od 21 hodin, vstupné 200 Kč, předprodej vstupenek v kanceláři
KD od 1. 10. 2016.
• Čtvrtek 27. října
MELODIE, NA KTERÉ SE NEZAPOMÍNÁ
Zpívá Jiří Přibyl, sólista Moravského divadla Olomouc, držitel ceny Thálie 2013.
Víceúčelový sál KD od 19 hodin, vstupné: 100 Kč.

SEZIMOVO ÚSTÍ VYSTAVUJE OBRAZY S PŘÍRODNÍMY MOTIVY
Malířka Hana Krčmová – Jančíková říká: „Vracím přírodě svůj dluh. Jižní
Čechy byly a jsou mým domovem stále, a to i přesto, že od dvaceti let žiju
v hlavním městě. Je to má srdeční záležitost, mé mládí, lásky…Narodila
jsem se v krásném Českém Krumlově, část života jsem strávila u rybníka
Vajgar v Jindřichově Hradci, tady v Sezimově Ústí jsem chodila do „staré“ základní školy, pak na gymnázium do Tábora.
A ke svým kořenům, ke krajině jižních Čech, se vracím ráda a často. Jdu
do lesa, brouzdám loukou, sedím u řeky, a snažím se co nejvíc vnímat
všechnu tu krásu kolem, osvěžující vůně jehličí a šišek, zářivé barvy nového mechu, uklidňující zvuky šumění stromů, i temné hučení jezu. Jsem za
to osudu nesmírně vděčná, bez možnosti návratů do jihočeské přírody by
asi můj život byl o mnoho obtížnější, a tak se snažím splatit aspoň malou
část tohoto dluhu tím, že krajinu ve chvílích radosti a pohody maluji…
a zároveň se tak pokouším o zprostředkování její krásy i jiným“
Jako malé poděkování za krásná léta, strávená v Sezimově Ústí, připravila

autorka výstavu krajinných obrazů s názvem Zelená Modrá – Dóóst Dobrá!
Výstava se bude konat v Galerii Spektrum, nám. Tomáše Bati 701
v Sezimově Ústí od 18. 10. do 20. 11. 2016. Vernisáž proběhne v sobotu
22. 10. v 15 h.
-min-
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ZÁCHRANÁŘI NA MISTROVSTVÍ SVĚTA 2016
V letošním roce se do výběru české reprezentace nominovali čtyři členové
VZS Soběslav: Martin Tlustý, Michal Novotný, Rostislav Plachý a
Jakub Chlumecký. Na Mistrovství světa do Holandska se dostali první
jmenovaní. Tlustý za seniory a Novotný jako junior. Celé léto tvrdě
trénovali a v září se snažili vše prodat v eindhovenském bazénu a na
pláži v Noordwijku. Ne vše se podařilo podle představ a úsilí, které bylo
vynaloženo, ale to je sport i nezdar posiluje. Oba byli úspěšní se svými
partnery v hodu lanem dvojic. Michal vybojoval 10. místo a Martin 12.
místo ve světové špičce! Oba plavali v bazénových štafetách v B finále.
Nejen v bazénových, ale i v plážových a mořských disciplínách dokáží
Češi na sebe upozornit. Martin postoupil do semifinále plážových kolíků,
sprintu na 90m a mořském kajaku. Oba ve svých kategoriích sprintovali
ve štafetách 4x90m v B finále. Michal také ve štafetě na Boardu bojoval v
B finále. I když se naši závodníci neumístili na předních místech, závodili
fair play. Dvanáctičlenná juniorská reprezentace obsadila celkové
18. místo z 22 světových týmů. Senioři se v deseti zařadili na celkové
19. místo z 35 států.

Kromě nových zkušeností, které nelze ničím nahradit, také získali nové
přátele z celého světa. Zkušenosti začnou hned v říjnu předávat svým
kamarádům z oddílu na pravidelných trénincích. Naši zástupci se určitě
v roce 2017 pokusí vybojovat místa v české reprezentaci pro ME v Belgii.
Šrůtová Z., VZS Soběslav

Martin Tlustý s mořským kajakem. Autor foto: V. Šimonková

Vzhůru do další sezony

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ - ŘÍJEN 2016

Na soběslavském zimním stadionu už to opět žije. Po ledě se
vedle hokejistů zase prohání i krasobruslařky a načínají tak
už svou pátou sezonu. V lednu 2017 to bude už pět let, kdy v
rámci TJ Spartak Soběslav vznikl nový oddíl - krasobruslení.
V našem oddílu se stále snažíme skloubit závodní a rekreační

Program sportovišť TJ Spartak na:
http://spartaksobeslav.isportsystem.cz/
2. 10.
9. 10.
16. 10.
23. 10.
30. 10.

krasobruslení.
Závodníci mají možnost trénovat téměř každý den, učí se nové skoky, piruety
a kroky, pilují své nové volné jízdy, se kterými zanedlouho vyjedou na závody
po celé České republice. Děti, které mají krasobruslení jako zájmový kroužek,
se určitě už těší na další vystoupení pro školy a veřejnost, které plánujeme i tuto
sezonu. Doufáme, že i s Vámi, našimi příznivci, se setkáme na některém z našich
vystoupení.
KK Soběslav

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

vstupné 40,- Kč
TJ Spartak Soběslav hledá zájemce o práci vrátného
v areálu TJ. Více informací na tel. 728 936 303

FOTBAL

Rozpis mistrovských utkání na měsíc říjen 2016
Nová sezona pro nás začala dobře, porazili jsme po třech letech Písek,
z Protivína jsme přivezli bod i bez několika hráčů základní sestavy.
Planou nad Lužnicí jsme porazili vysoko a dvakrát remizovali s kvalitními soupeři krajského přeboru. Mužstvo jsme posílili o hráče Pavla
Nohavu FC MAS Táborsko, k mužstvu se připojil dorostenec Votruba
Jan.
• FK Spartak Soběslav - FC Písek B 2:1 (1:0)
Branky: 4. Šmídmajer, 72. Dvořák - 85. Keclík
• FK Protivín – FK Spartak Soběslav 1:1 (1:0)
Branky: 13. J. Vojta – 71. Dvořák
• FK Spartak Soběslav - Sokol Planá nad Lužnicí 5:0 (1:0)
Branky: 45. Šmídmajer, 55. Dvořák, 58. T. Mazouch, 84
Peltán, 90. (+1) Janoušek
• SK SIKO Čimelice - FK Spartak Soběslav 1:1 (1:1)
Branky: 35. Šťastný – 4. Dvořák
• F+K Spartak Soběslav – FK Jindřichův Hradec 1910 0:0
Za FK Spartak Soběslav Maršík František, vedoucí mužstva

8.

Soběslav

Roudné

So 1.10.

10,00

žáci

8.

Soběslav

Milevsko

So 1.10.

16,00

muži „A“

6.

Tučapy

Soběslav

So 1.10.

16,00

muži „B“

6.

Soběslav

Dačice

Ne 2.10.

10,00

dorost

9.

SKP Č. B.

Soběslav

So 8.10.

10,00

žáci

7.

Meteor
Tábor

Soběslav

So 8.10.

13,30

dorost

9.

Osek

Soběslav

So 8.10.

16,00

muži „A“

7.

Soběslav

Chotoviny

Ne 9.10.

16,00

muži „B“

10.

Soběslav

Č. Krumlov

So 15.10.

10,00

žáci

10.

Soběslav

Rudolfov

So 15.10.

15,30

muži „A“

8.

Soběslav

Chotoviny

Ne 16.10.

10,00

dorost

8.

Choustník

Soběslav

Ne 16.10.

15,30

muži „B“

9.

Ml. Vožice

Soběslav

So 22.10.

10,00

dorost

11.

Č. Dvory

Soběslav

Ne 23.10.

13,00

žáci

11.

Hluboká

Soběslav

Ne 23.10

15,30

muži „A“

9.

Soběslav

Košice

Ne 23.10.

15,30

muži „B“

12.

Soběslav

Strakonice

So 29.10.

10,00

žáci

12.

Soběslav

Olešník

So 29.10

14,30

muži „A“

1.

Nová
Bystřice

Soběslav

Ne 30.10.

10,00

dorost

10.

Sokol

Soběslav

Ne 30.10.

14,30

muži „B“
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9. RC Rally Lužnice
Druhý zářijový víkend se v autokempu Karvánky konal dvoudenní
závod 9. RC Rally Lužnice. Od poloviny týdne bylo jasné, že tentokrát
nám bude počasí přát, a to měrou vrchovatou. A opravdu, takhle jsme
se nezapotili ani o závodech během léta. V sobotu od dopoledních hodin
probíhala příprava tratí na obě etapy. V šest večer pak byla 1. rychlostní
zkouškou vlastní rally odstartována. Tři testy se odjely za světla, další
tři pak za tmy. Tím byl sobotní program na asfaltovém povrchu naplněn.
Poté následovala krátká rozprava a pak již volná zábava, pro některé
skoro až do časného rána. Po 1. etapě se na čele soutěže usadil Petr Pavlát
s poměrně výrazným náskokem 23 vteřin. Za ním ovšem probíhaly boje
o každou desetinu, mezi průběžně druhým a třetím Honzou Brichem
a Jirkou Hadravou byl rozdíl necelých dvou desetin, o další dvě vteřiny
za nimi „číhal“ Aleš Horák.
V sobotu bylo na programu dalších 8 rychlostních testů na šotolinovém
povrchu. Slunečné počasí a díky suchu povrch tratí v lese tvrdý a prašný,
měly prověřit jak fyzickou kondici účastníků, tak jejich techniku.
A to se také potvrdilo. Původní favorité začínali postupně ztrácet a na

čelo závodu se prodírali jezdci z druhé vlny. Smolařem závodu se stal
Petr Pavlát, který v předposledním testu „přerazil“ řízení a ze souboje
o vítězství se propadl na průběžné šesté místo. Na čele se tak usadil Aleš
Horák, který se již před tím na Petra dotáhl, a do té doby se o vedení
přetahovali. V poslední zkoušce si svou pozici uhlídal a odrazil útoky
ostatních soupeřů. Druhý dojel Pavel Matějček, který na šotolinových
úsecích předváděl skvělé výkony a dal letos svoji první „bednu“.
Na třetím místě nakonec dojel obhájce loňského vítězství Jirka Hadrava.
Jel opět parádně, ale během 8. rychlostní zkoušky ztratil 40 vteřin a to jej
nakonec nejspíše stálo vítězství.
Vítěz absolvoval všech 14 rychlostních testů, které měřily dohromady
9,2 km, za 54,5 minuty. Jednalo se letos o nejdelší a nejnáročnější soutěž
celého šampionátu. Ten bude pokračovat dvěma závěrečnými závody,
další je na programu v neděli 23. 10. v autokrosovém areálu v Humpolci.
Více informací včetně fotogalerií z odjetých závodů na:
www.rc-tabor.com.
Za pořadatele Tomáš Šena

VÝKUP KOŽEK
PONDĚLÍ 3. 10. 2016
u KDMS, Jirsíkova ul.
v době mezi
12.00 - 14.20 hod.

KONZULTANT
ZDRAVÉ VÝŽIVY
Miroslav Němec
bude v Soběslavi
1. 10.
pouze v době
od 8.30 do 11.30 h
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elektro NOVÁK a. s.
SOBĚSLAV
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
SVÍTIDLA ...
KUCHYNĚ - VESTAVNÉ SKŘÍNĚ
NÁBYTEK

Sídl. Míru 747, Tel. 381 522 522, 602 627 545
Web: www.elektro-novak.cz

OD 19. 9. INFOCENTRUM ZNOVU V BUDOVĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Půjčovna svatebních
a společenských šatů
MONIKA
Výprodej svatebních, dívčích šatů
a chlapeckých obleků nadále trvá.
Nově: svatební šaty větších
velikostí, společenské šaty,
pánské obleky “SLIM”
Tř. Čs. armády 213/II
Veselí nad Lužnicí
Tel. 723 512 899
ČT 17-19 h, jinak po tel. domluvě
www.pujcovna-monika.cz

Pila Sviny
Pavel Havelda
Sviny 45
391 81 Veselí n. L.

Tel. 777 112 127
•
•
•
•

prodej řeziva
hranoly, latě
prkna, pergoly
možnost dopravy

24
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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
- sádrokartony

KB BLOCK

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

říjen 2016
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SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ
ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ
DŘEVO
Délka polen 25 - 50 cm dle přání
zákazníka
Dřevina: smrk, borovice, bříza

Tel. 381 521 169

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
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Návrh, montáž, servis.
ŠPIČKOVÁ TEPELNÁ
ČERPADLA BUDERUS
Ing. Tomáš Slavík
www.topitlevne.cz
mob.: 603 572 515

Nejlevnější
Non-stop 24h

Nejlevnější
Non-stop 24h

TAX I
Dana

777 866 416

Veselí nad Lužnicí
Jirka 774 866 421

&

Venca

775 332 813

Soběslav
Václav 777 866 474

říjen 2016
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRODEJ

• Nemovitosti – www.inrekareality.cz
• Prodám suché palivové dřevo štípané
a palubkové dvoukřídlé vstupní dveře.
Tel: 603 220 753

KOUPĚ
•

•
•

•
•
•

Koupím mopeda Stadion Babeta,
pionýra nebo jinou starší motorku
CZ, JAWA může být i pojízdná.
Tel: 721 707 587
Koupíme dům, byt, nebo chatu
v Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862
Koupím obrazy českých a jihočeských
malířů, staré mince a bankovky, vojenské
a myslivecké předměty, šavle, tesáky,
helmy, odznaky, uniformy a podobné.
Můžete nabídnout i jiné staré věci
– hodiny, sklo, nábytek …
Tel. 722 777 672
Koupím byt v Soběslavi.
Tel. 601 561 420
Koupím garáž v Soběslavi.
Tel. 601 561 420
Koupím poštovní známky, staré dopisní
obálky se známkami, pohledy a všechny
hračky do roku 1985. Tel.: 773 505 063

OSTATNÍ

• Pronajmu nový byt 2+KK a garsoniéru,
zahrada, místo na parkování.
Tel. 777 907 750
• Prodám zahradu (stavební pozemek)
v obci Mažice. Rozloha cca 800 m2.
Tel: 602 937 845

INFOCENTRUM
od 19. 9. znovu na adrese:
náměstí Republiky 59, 1. patro, redakce
Soběslavská hláska, č. dv. 206
www.musobeslav.cz

KROUHANÉ ZELÍ

-

o

RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

Nabízíme:

Martinské husy
Vánoční krůty
Obiednávky na tel 381 582 207
mobil: 731 585 468, 607 258 998
nebo na email
v-drubezzedvora@seznam.cz
PRODÁVÁME MASO ČERSTVÉ1 CHUTNÉ a V BIO KVALITě
VHODNÉ I PRO ALERGIKY

Zeleninová Farma Doňov
prodává vlastní krouhané zelí.
Krouháme v tyto dny:
v po, út, čt od 9-17 hod.
v so 8-13 hod.
na adrese: Doňov 3, 37821
Kardašova Řečice
(statek na hlavním tahu na
Jindřichův Hradec)
Více informací na tel.
Tel. 608 379 623
nebo na
www.farmadonov.cz
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