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SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 18. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 21. července 2015
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 18/188/2015
a) Rada města si prohlédla historický model
města zhotovený p. Petrem Brabcem, Hořice
na Šumavě, který je umístěn v Rožmberském
domě v Soběslavi v rámci expozice Soběslav
– město pětilisté růže.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
výpůjčce mezi městem Soběslav a Husitským
muzeem v Táboře na výpůjčku modelu historického centra města Soběslavi, který je ve
vlastnictví města. Model bude součástí expozice s názvem Soběslav – město pětilisté růže
v domě čp. 152 (Rožmberský dům) v ulici Petra
Voka v Soběslavi. Smlouva bude uzavřena na
dobu určitou do ukončení expozice.

 Usnesení č. 18/189/2015
Rada města ukládá realizovat usnesení
Usnesení 19. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 18. srpna 2015
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 19/196/2015

a) Rada města projednala návrh revitalizace
autobusového nádraží v Soběslavi zpracovaný ateliérem O.T.A., Praha.
b) Rada města ukládá vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Ing. Daně
Hořické zveřejnit návrh revitalizace autobusového nádraží v Soběslavi a shromáždit
k němu připomínky občanů a dotčených orgánů.

 Usnesení č. 19/197/2015

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele výměny serverů včetně příslušenství
na MěÚ Soběslav, který se uskuteční dne
3. 9. 2015 od 13 hod., v následujícím složení:
členové: Jaroslav Himpan – člen ZM, Mgr.
Pavel Lintner – člen ZM, Ing. Radek Bryll –
tajemník MěÚ, Ing. Bohumír Ctibor – vedoucí KT MěÚ, Ing. Jan Kocourek – prac. KT
MěÚ, Šárka Kroupová – prac. KT MěÚ –
hlas poradní, náhradníci: Ing. Jindřich Bláha
– starosta města, Mgr. Petr Lintner – člen
RM, Mgr. Petr Valeš – člen RM, Mgr. Michal
Pánek – člen ZM, Michal Turek – prac. KT
MěÚ

 Usnesení č. 19/198/2015

Rada města souhlasí s podáním žaloby o náhradu škody na společnost Tareka, s. r. o., Tábor, v kauze „Společenské centrum
Soběslavska“ dle návrhu zpracovaného advokátní kanceláří Schönherr, s. r. o., Praha.

 Usnesení č. 19/199/2015

a) Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o aktuálním

z 4. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se konalo dne 24. června 2015.

 Usnesení č. 18/190/2015

Rada města bere na vědomí informaci
tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o prodeji nalezených věcí, který se uskutečnil 10. 6. 2015.
Rada města souhlasí s vyřazením prodaných
a neprodejných nálezů z majetku města Soběslavi dle seznamu předloženého pracovnicí
odboru kanceláře tajemníka MěÚ Soběslav
sl. Šárkou Kroupovou, DiS.

 Usnesení č. 18/191/2015

a) Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského o průběhu rekonstrukce sportovní haly
„za gymnáziem“ ve sportovním areálu města.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou
XERXES, spol. s r. o., Praha, na dodávku
včetně instalace světelného ukazatele do
sportovní haly za cenu 85.650 Kč + DPH.

 Usnesení č. 18/192/2015

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit revokaci usnesení ZM 2/011/2014
z 17. 12. 2014 týkající se směny pozemků
stavu prací na rekonstrukci východní strany
náměstí Republiky a Palackého ulice v Soběslavi.
b) Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit přijetí daru – pozemků parc. č.
2
3979/2 o výměře 474 m , parc. č. 3979/3 o vý2
2
měře 348 m , parc. č. 3979/4 o výměře 16 m ,
2
dílu „c“ o výměře 1 m , odděleného geometrickým plánem z pozemkové parcely č. 3991,
2
dílu „r“ o výměře 0,12 m , dílu „o“ o výměře
2
2
58 m a dílu „j“ o výměře 112 m , oddělených
geometrickým plánem z pozemkové parcely
2
č. 3904/4, dílu „g“ o výměře 78 m a dílu „d“
2
o výměře 30 m , oddělených geometrickým
plánem z pozemkové parcely č. 3990/2, vše
v k. ú. Soběslav, od Jihočeského kraje, České
Budějovice, v souvislosti s majetkoprávním
vypořádáním pozemků pod chodníky a veřejným prostranstvím v ulici Palackého, náměstí
Republiky a Tyršovy ulice v Soběslavi.

 Usnesení č. 19/200/2015

Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing.
Radku Bryllovi připravit novelu vyhlášky
města o zákazu používání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

 Usnesení č. 19/201/2015

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemků p. č. 3064/3 o výmě2
2
ře 96 m a p. č. 3064/4 o výměře 28 m v k. ú.
Soběslav, které jsou ve vlastnictví města,
České republice – Ředitelství silnic a dálnic
ČR, Praha, za cenu dle znaleckého posudku
z důvodu majetkoprávního dořešení stavebního objektu SO 8-303 Dešťová kanalizace
v souvislosti s výstavbou dálnice D3.

 Usnesení č. 19/202/2015

Rada města souhlasí s pronájmem nebyto-
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mezi městem Soběslav, Římskokatolickou
farností a manželi Pokornými z důvodu zhotovení nového geometrického plánu pro budoucí výstavbu rodinných domů a ZTV na
sídlišti Svákov v Soběslavi.

 Usnesení č. 18/193/2015
Rada města souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 3922 v k. ú Soběslav o výměře
2
80 m paní Věře Živnůstkové, Tábor, na dobu
určitou od 1. 8. 2015 do 30. 10. 2015 za účelem umístění mobilní předzahrádky a letního
posezení u restaurace „Kajuta“ v Soběslavi.

 Usnesení č. 18/194/2015
Rada města schvaluje změnu odpisového plánu ZŠ E. Beneše dle návrhu předloženého
Mgr. Vlastimilem Říhou, ředitelem školy,
v souvislosti s pořízením majetku – souboru
pomůcek pořízených v rámci realizace projektu ROP Jihozápad.

 Usnesení č. 18/195/2015
Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 1 + KK v čp. 321/1 v Kadlecově ulici v Soběslavi do nájmu Renatě Kroupové.
vých prostor ve vlastnictví města Soběslavi
v domě čp. 103 na náměstí Republiky, Soběs2
lav I, o celkové výměře 69 m Tělovýchovné
jednotě Sokol Soběslav s účinností od 1. 10.
2015 na dobu neurčitou.

 Usnesení č. 19/203/2015

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne
25. 1. 2011 mezi městem Soběslav a Základní
kynologickou organizací - kynologický klub
Soběslav, kterým se mění doba nájmu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

 Usnesení č. 19/204/2015

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne
1. 9. 2005 mezi městem Soběslav a manželi
Čamrovými, Soběslav, kterým se prodlužuje
doba nájmu části pozemku p. č. 2545/2 v k. ú.
Soběslav, který je ve vlastnictví města, do
31. 8. 2020.

 Usnesení č. 19/205/2015

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemků parc. č. 1506/9
2
o výměře cca 40 m , parc. č. 1506/1 o výměře
2
cca 260 m a parc. č. 1506/32 o výměře cca
2
50 m v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města, p. Liboru Nejedlému, Soběslav.

 Usnesení č. 19/206/2015

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 4. 2015 mezi
městem Soběslav a firmou Spilka a Říha,
s. r. o., Soběslav, na akci: „Přístavba a stavební úpravy sportovní haly Soběslav“, kterým
se řeší práce objednané nad rámec uzavřené
smlouvy o dílo za cenu 1.392.190 Kč + DPH.
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Dozvěděli jsme se na městském úřadu
· Pokračují stavební práce na přístavbě a stavebních úpravách sportovní

·
·

·
·
·
·

haly v areálu Spartak, v současnosti je dokončena montáž haly a její
opláštění.
V měsíci srpnu byla započata akce „Revitalizace východní části náměstí Republiky II. etapa“. (viz foto)
V souvislosti s opravou komunikací v rámci výstavby IV. železničního
koridoru byly provedeny opravy vpustí a výměna šoupat na vodovodních přípojkách.
V červenci byla dokončena oprava kanalizace ve Vrchlického ulici
včetně veřejného osvětlení.
Dokončila se oprava chodníků v ulicích Petra Bezruče, U Jatek a probíhá oprava chodníku ve Wilsonově ulici.
V červenci proběhla výměna části oken na ZŠ E. Beneše.
Probíhá zateplení východní stěny na ZŠ Komenského.
Jiří Weber

Seriál k novému občanskému zákoníku
Jak finančně ohodnotit bolest a ztížení společenského uplatnění?
Občanský zákoník stanoví, že při ublížení na
zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou vyvažující plně vytrpěné bolesti a
další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením
zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského
uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti. Současně občanský zákoník zrušil vyhlášku Ministerstva
zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, která bodově ohodnocovala bolestné a ztížení
společenského uplatnění podle jednotlivých
zdravotních poškození, přičemž dále určovala
hodnotu bodu částkou 120,- Kč. Zákonodárce
vycházel z toho, že míra bolesti a tím spíše míra
ztížení společenského uplatnění je u každého
jiná a že každý případ je nutno posuzovat individuálně v příslušném soudním řízení, aby soudy
mohly spravedlivě stanovit výši konkrétní náhrady za závažné zdravotní následky poškození
zdraví.
Tato změna přinesla problém, na jakém základě vypočítat výši náhrady za způsobenou
újmu na zdraví v případech, kdy je škůdce ochoten se s poškozeným mimosoudně dohodnout na
finančním odčinění způsobené újmy. Rovněž
tak soudy byly vrženy do neznáma, neboť nedisponovaly žádným vodítkem, o které by se při
svém rozhodování o výši náhrady mohly opřít.
Nastíněné vakuum se pokusil vyplnit Nejvyšší soud ČR, který dne 14. 4. 2014 zveřejnil
na svých internetových stránkách Metodiku
k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, kterou
doporučil k všeobecnému používání.
Pro určení bolestného metodika až na výjimky převzala bodový systém stanovený zrušenou
náhradovou vyhláškou, který každému postižení
jednotlivých částí těla přiřazuje bodové ohodno-

cení míry bolesti, přičemž metodikou je bodově
ohodnocena nejen samotná bolest, ale též obvyklá míra nepohodlí, stresu či obtíží spojených
s utrpěnou zdravotní újmou vč. obav ze ztráty života či vážného poškození zdraví. Hodnota bodu
byla zvýšena na 1% hrubé měsíční nominální
mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok
předcházející roku, v němž vznikl nárok; pro rok
2014 činí hodnota jednoho bodu částku 251,28
Kč. Výše náhrady za bolestné může být navýšena
vlivem komplikací v léčbě, za lehkou komplikaci
do 5%, za středně závažnou do 10%, za závažnou
do 15% a za těžkou do 20%.
Pro určení náhrady za ztížení společenského
uplatnění metodika vytvořila zcela nový systém. Náhrada ztížení společenského uplatnění je
chápána jako odčinění nejen překážky lepší budoucnosti poškozeného, ale i jeho morální
újmy, frustrace z trvalého poškození, stresu a
vypětí z překonávání nastalých obtíží a pozbytí
ztráty životních příležitostí a možností. Nový
systém hodnocení vychází z toho, že hodnota
zmařeného lidského života představuje 400 násobek hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství za předcházející kalendářní
rok, pro rok 2014 tedy částku ve výši
10.051.200,- Kč. Základní náhrada ztížení společenského uplatnění se vypočte jako podíl
z této základní rámcové částky, který odpovídá
procentnímu vyjádření omezení poškozeného
v budoucím životě a společenském zapojení
v jednotlivých oblastech života. Takto vypočtená základní náhrada se pak upravuje podle věku
poškozeného (u mladších lidí se navyšuje, u
starších ponižuje) a podle míry jeho zapojení do
společenských aktivit před vznikem újmy na
zdraví (bylo-li nadprůměrné, zvyšuje se, bylo-li
podprůměrné, snižuje se).
JUDr. Ing. Miroslav Nosek, advokát

JUDr. Ing. Miroslav Nosek
advokát na Městském úřadě

Úřední den notáře

nám. Republiky 59, Soběslav
každé pondělí od 12:00 do 16:30
malá zasedací místnost č. 317, 2. p.
tel. 777 794 871

MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 318

JUDr. Stanislav Hroch
Středa 9. 9. a 23. 9. od 13 do 17 h
Tel. 602 496 375

Navštivte informační
středisko
Otevřeno bude ještě do 20. září
denně v 9 - 12 a 12.30 - 18 hodin
na náměstí Republiky 148. Získáte zde přehled
o pamětihodnostech Soběslavi, ubytovacích a
stravovacích možnostech, turistice, k dispozici
je mnoho upomínkových suvenýrů, včetně nové
turistické známky, vizitky či sběratelské karty
rozhledny Svákov.
Doplnili jsme také sortiment triček se znakem města Soběslavi v nejrůznějších barevných
provedeních a velikostech.
V prodeji máme rovněž nové pohlednice
Soběslavi a Blat včetně historických. Zájemci
mají možnost objednání dalších druhů na
www.herbia.cz, kde v sekci e-shop mohou vybírat ze široké škály historických pohlednic. -jk-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
Tadeáš Vacek
David Vondráček
Daniel Ian Walton
Matyáš Benhart
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
František Vondráček
Emilie Jináčková
Jaroslav Jináček
Zdeňka Šimůnková
Růžena Tupá
Ludvík Kolář
Věra Lhotská
Marta Mendlíková
Milada Klípová
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Dne 19. 8. oslavila neuvěřitelné
90. narozeniny naše milovaná
maminka a babička paní
Helena Vilímová.
Hodně zdraví, stálou duševní
i fyzickou svěžest a slunce
v duši
přejí Helena s Petruškou
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Vzpomínka na pana
Františka Klimeše
z Drahova
Byl hostem našeho
sboru. Jeho hluboký,
nezapomenutelný hlas
zněl ve skladbách
Ecce Homo a Popelka
Nazaretská.
Jejich tóny ať mu stále znějí.
Bohatství života měl ukryté ve své skromné,
nádherné duši. Měli jsme ho moc rádi.
Stále budeme vzpomínat.
S úctou a láskou Komorní pěvecký sbor
Anonym Voice
Pan Klimeš zemřel v pátek 14. srpna ve
věku 90 let.

Vydal ses na cestu,
kde chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek
nechal jsi dokořán.
Jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát,
chviličku postát
a tiše vzpomínat.
Dne 16. 8. 2015 by se dožil 85. narozenin
pan Stanislav Krejča z Vesců (zemřel
2. 8. 1994). S láskou vzpomíná manželka a
dcera s rodinou.

Poděkování
Jménem celé rodiny děkuji všem přátelům
a známým, kteří se dne 16. července přišli
naposledy rozloučit s mým manželem
Ludvíkem Kolářem.
Velký dík patří MUDr. Vítkové a sestrám
z „Domácí péče“ Mgr. Megisové za jejich
citlivý přístup a zájem o pacienty. Po dobu
nemoci mého manžela jsme se na ně mohli
kdykoliv spolehnout.
Marta Kolářová

Dne 18. 9. uplyne 5 let,
co nás navždy opustila
naše drahá maminka paní
Dáša Hoffmannová.
S láskou vzpomínají
synové Jiří a Pavel
s rodinami

V životě se loučíme
mnohokrát, s maminkou
jenom jednou. Kdybychom
si oči vyplakali, její už se
neohlédnou.
Dne 30. září 2015 vzpomínáme 19. výročí
úmrtí naší milé maminky, manželky,
babičky paní Růženy Veselé z Klenovic.
S láskou a úctou stále vzpomíná manžel
Josef, syn Josef a dcera Alena s rodinou.

Reklamace zájezdu
Vrátili jste se z dovolené rozčarovaní ze služeb, které vám poskytla
cestovní kancelář? Ubytování bylo horší, vzdálenost od moře neodpovídala informaci v katalogu a slibovaný bazén chyběl zcela? Vězte, že
existuje obrana.
Cestovní kancelář odpovídá za to, že zájezd bude v souladu s uzavřenou cestovní smlouvou, ať už má závazky plynoucí z této smlouvy plnit
ona sama nebo jiný smluvený dodavatel. V praxi se tedy můžete vždy obrátit přímo na cestovní kancelář, se kterou máte podepsanou cestovní
smlouvu. Pokud je uzavření cestovní smlouvy zprostředkováno jinou cestovní kanceláří či agenturou, je možné uplatňovat právo ve stejné lhůtě i
zde.

Vady zájezdu
Když dovolená neprobíhá tak, jak měla probíhat podle ujištění cestovní kanceláře nebo očekávání zákazníka, musí cestovní kancelář zajistit
nápravu. Nárok se liší podle závažnosti nedostatků a možnosti jejich odstranění. Jedná-li se o vadu podstatnou, je právem zákazníka zájezd ukončit a nechat se dopravit zpět do vlasti. Primárně se však cestovní kancelář
musí postarat o pokračování zájezdu i za cenu nižší kvality služeb. Rozdíl
v ceně pak vrací zákazníkovi a naopak vyšší standard hradí vždy ze svého
cestovní kancelář.

Reklamace na místě
Již před odjezdem na dovolenou si ohlídejte, aby vše, co cestovní kancelář přislíbila ústně, bylo zaneseno do cestovní smlouvy. Neodpovídá-li
pak například výhled z pokoje nebo jeho vybavení smluveným požadavkům, je zapotřebí jednat už na místě. Pokud je na zájezdu přítomen delegát nebo průvodce, měl by ho zákazník ihned upozornit, že situace je
odlišná od uzavřené smlouvy, a požadovat okamžitou nápravu nebo alespoň žádat vystavení písemného dokladu.
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Dne 27. srpna 2015
uplynulo 5 let, co nás
opustila paní Valerie
Cíchová roz. Živná.
Krásná léta s Tebou
prožitá nás budou
provázet do konce života.
Za tichou vzpomínku děkuje maminka.

Tolik jsi miloval život
a s námi jsi chtěl žít,
ale osud byl tak krutý
a nenechal Tě žít.
Dne 16. 9. uplynou
3 roky, co náhle odešel náš
syn a bratr Petr Kolář.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje
rodina.

Dne 3. září uplyne
smutných 5 let, kdy
nás opustila milovaná
maminka paní
Zdeňka Kramářová
a dne 26. září 10 let,
kdy nás opustil tatínek
pan Jiří Kramář.
S láskou vzpomíná
dcera Věra s rodinou
a ostatní příbuzní.

Mějte na paměti, že veškeré vytýkané nedostatky bude nutné nějakým
způsobem doložit či prokázat. Nejsnáze tak, že vyfotografujete stav a
vzhled ubytovacího zařízení, vybavení pokoje, výhled z balkonu atd.
Písemný doklad si můžete zkusit vyžádat také od personálu nebo poskytovatele služby. Jako důkaz může posloužit také svědectví dalších
účastníků zájezdu. Ke zjednání nápravy určete lhůtu. Nečinnost cestovní
kanceláře či delegáta zákazníka opravňuje zařídit si potřebná opatření
sám a vzniklé náklady předložit cestovní kanceláři k úhradě.

Nárok na poskytnutí slevy
U vad, se kterými se toho moc nenadělá, zbývá pouze finanční kompenzace. Sleva přichází obvykle do úvahy za situace, kdy už není čas vadu
napravit, například chybí-li slibovaný bazén nebo je-li poskytnut nižší
komfort při zpáteční cestě na letiště. Otázkou je, na jak velkou slevu budete mít nárok. Vodítkem může být frankfurtská tabulka slev. Jde o sazebník, v němž jsou uvedeny různé druhy nedostatků, které mohou klienta na
zájezdu postihnout, a k nim je přiřazen způsob výpočtu náhrady za takové
nedostatky. Frankfurtská tabulka slev je sice nezávazný dokument, je
však používána u soudů v řadě vyspělých zemí.
Nejzazší lhůta pro uplatnění nároku na slevu je jeden měsíc od skončení zájezdu. Počítá se, i když reklamaci s požadavkem na slevu uplatníte u
zprostředkovatele zájezdu. Pokud s reklamací neuspějete, můžete se svého práva domáhat u soudu. Namítne-li však cestovní kancelář v soudním
sporu důvodně vaše otálení s vytknutím vad, soud vám slevu nepřizná.
Proto vše řešte bez odkladu.
O svých problémech, zejména jde-li o problémy s českými cestovními
kancelářemi či českými dopravci, se můžete poradit s právními poradci
dTestu na lince 299 149 009, která je k dispozici každý všední den od 9 do
17 hodin.
Mgr. Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu
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SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz
Program KD Soběslav – září

Pravidelné akce:
Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci !) ..............................................................16.00
· Úterý
Anonymní alkoholici (kontakt 602 126 685) ........................................................18.00
Argentinské tango..................................................................................................18.00
Spolek divadelních ochotníků „Chvalovský“........................................................20.00
· Středa

Senior klub.............................................................................................................13.30
Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců ...............................................................15.30

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

Soběslavská chasa .................................................................................................18.00

Další program:
· Sobota 5. 9.

TANEČNÍ KURZY 1. – ZAHÁJENÍ, velký sál, vstupné 30 Kč.............18.00

· Čtvrtek 10. 9.

ASTRÁL...................................................................................................17.00

· Sobota

12. 9. Zadáno - Firma GOLDIM spol. s r.o., velký sál ........................................9.00
TANEČNÍ KURZY 2., velký sál, vstupné 30 Kč ....................................18.00

· Pátek

18. 9. WALDA GANG – KONCERT, areál soběs. hradu, vstupné 120 Kč......21.00

· Sobota

19. 9. SOBĚSLAVSKÉ SLAVNOSTI, areál soběslavského hradu a okolí.......10.00

· Neděle 20. 9.

23. 9. ZASTUPITELSTVO, malý sál.................................................................18.00

· Sobota

26. 9. TANEČNÍ KURZY 4., velký sál, vstupné 30 Kč ....................................18.00

· Středa

„Soběslavské slavnosti 2015“
„Léta páně 1565, 5. septembris, jinak ve
středu po sv. Jiljí, byl pan vladař s bratrem
svým v Soběslavi a tu ráčil postupovati bratru panství choustnického, želeckého i někdy
toho dílu Táborských.“
(zapsáno panem Václavem Březanem
rožmberským archivářem a knihovníkem)
Schůzka přihlášených účastníků
historického procesí se uskuteční v sobotu
12. září v 19.30 hod. v malém sále!

Taneční kurzy
Začínáme v sobotu
5. září od 18 hodin.
Taneční kurzy pro dospělé
Připravujeme opět oblíbené Taneční kurzy pro dospělé, vždy po klasických tanečních
kurzech tj. od 21.00 hodin – začínáme v sobotu 3. října (6 lekcí)! Cena 1.200 Kč za pár.
Zájemci, hlaste se prosím v kanceláři KD!

TANEČNÍ KURZY 3., velký sál, vstupné 30 Kč ....................................18.00

· Středa

· Pondělí 28. 9.
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Agentura APP Art, Praha, Teď ne! aneb Na tohle teď není ta pravá chvíle,
divadelní představení, velký sál, vstupné mimo předplatné 280 Kč ........19.30

30. 9. DUO JAMAHA – KONCERT, velký sál, vstupné 180 Kč v předprodeji,
200 Kč na místě ........................................................................................19.00

Připravujeme na říjen – výběr zajímavých kulturních akcí:
· Neděle 4. 10. DS J.K.Tyla, K. Řečice, LOUPEŽNÍCÍ Z ČERVENÉHO LESA ...........10.30
· Pondělí 5. 10.

4 TET – VERZE IV. - KONCERT...........................................................19.00

· Neděle 18. 10. Ag. Harlekýn, Praha, STARÁ DÁMA VAŘÍ JED, div. představení.......19.30
· Úterý

20. 10. „FURTLUFTDURCH TOUR“ - Z. Izer a Š. Vaňková, zábavný pořad ......19.30

Divadelní předplatné - Podzim 2015
PONDĚLÍ 28. září
Agentura APP Art, Praha
Jean-Claude Islert
· TEĎ NE!
aneb Na tohle teď není ta pravá chvíle
Frederik je úspěšný muž. Má krásnou ženu,
dobré postavení, prosperující firmu. Jednoho
dne ale srazí autem bezdomovce a vůbec netuší,
jak se tato událost vepíše do jeho života.
Ve Frederikově životě totiž nic není takové,
jak se zdá. Miluje svou ženu? Nebo ji podvádí?
Daří se jeho firmě? Anebo naopak? A co teprve,
když se během jediné noci všechny pochybnosti
potkají na jednom místě, v jednom bytě…
Ne, na nic z toho teď očividně není ta pravá
chvíle! Nebo ano?
Osoby a obsazení: Frederik, Michal Dlouhý, Blandine (Frederikova žena), Kristýna
Frejová, Sára (Frederikova milenka), Jana
Kotrbatá/Beata Kaňoková, Matyáš, Filip
Čapka/David Punčochář, Schwimmer, Kamil Halbich
NEDĚLE 18. října
Divadlo Viola, Praha - Art Paasilinny

· STARÁ DÁMA VAŘÍ JED

Dramatizace slavného humoristického románu.
Vdova po chrabrém plukovníkovi přejde pod
tlakem událostí z ustrašené a vydírané bytosti do
protiútoku. Rozhodne se pro osvědčený a elegantní způsob — jed. Sled překvapivých událostí
nebere konce a mrtvoly přibývají…Černý humor, scény jako z grotesky, překvapivé zvraty,
příhody na hranici skutečnosti a absurdity. Ale
také poselství, že i staří lidé mají právo na život!
Osoby a obsazení: Tři mladé hejsky, starou
dámu a řadu dalších postav hrají Naďa Konvalinková, Lilian Malkina, Jan Zadražil
LISTOPAD (termín bude upřesněn)
Agentura Harlekýn, Praha, Jean Barbier
· V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA,
TATÍNKU
Výběrčí přímých daní ze zapadlého provinčního městečka se jednoho dne rozhodne, že
překvapí svoji dceru a navštíví ji v Paříži.
Starostlivý otec s podivem zjišťuje, že jeho
milovaná dcera již nepracuje v pojišťovně, ale
pohybuje se jako společnice ve světě velké politiky a obchodu, ve kterém se rázem ocitá i on.
V tomto spletitém prostředí se tatínek rychle
zorientuje, a když okouzlí manželku svého nej-

vyššího šéfa, zcela to změní jeho život, budoucnost dcery, a dokonce i složení vlády. Rozjede
se uragán záměn a komických situací, které
neberou konce.
Osoby a obsazení: Maxim, provinční výběrčí
přímých daní Petr Nárožný, Cerise, společnice
Třešnička Jana Malá nebo Týna Průchová, Liliana, atraktivní sousedka Jarmila Švehlová,
Evženie, manželka ministra Simona Postlerová
nebo Miroslava Pleštilová, Angelika, společnice Anita, Barbora Šťastná Petrová nebo Malvína Pachlová, Norbert, ambiciózní snoubenec
František Skopal nebo Martin Sochor, Viktor,
záletný ministr Jan Šťastný nebo Jan Čenský



Změna programu vyhrazena! Začátky představení vždy v 19.30 hodin!
Cena předplatného 820 Kč. Již teď si, vážení
předplatitelé, můžete zamluvit svoje místa:
e-mail: jarka.palasova@seznam.cz,
tel. 381 524 261, 724 378 898
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY
MALÉ NAROZENINY
Pět let není v životě člověka až zas tak dlouhá doba. A v životě knihovny?
Jak se to vezme. Rádi bychom Vám připomněli, že 1. září je to pět let, co
jsme mohli vstoupit do nově otevřené, nádherné knihovny v soběslavském hradu! Nechystáme žádné velkolepé oslavy a ohňostroje. Přesto si
myslíme, že se sluší tyto, i když malé, narozeniny připomenout a poděkovat. Poděkovat městu Soběslav a jeho představitelům, kulturnímu domu,
pod jehož ochranná křídla spadáme. Není určitě snadné v dnešní době
provozovat takové zařízení. Velký dík patří také čtenářům a návštěvníkům knihovny za jejich přízeň, a dále všem, kteří se podílejí nebo podíleli
na všech našich aktivitách. Bez Vaší pomoci by to nebylo možné. Velice
si toho vážíme a děkujeme! Myslím si, že za těch pět let si naše knihovna
našla své místo v životě města a popřejme jí tedy do dalších let, ať se jí i
nadále daří!
Alena Fremrová

PŘEDNÁŠKA - SEMINÁŘ - Koučování?
Změňte si život právě teď! Středa 30. září od 17 hodin.
Vedou Alena Habichová a Dana Bílá. Co Vás čeká?
· Co je neurolingvistické programování
· Jak funguje náš mozek
· Co lze pomocí NLP změnit
· Drobná ochutnávka technik
· Koučování pomocí neuroleadership
· Stanovování cílů a cesta k jejich dosažení
· Jak sám sebe řídit a žít život podle svého
Z kapacitních důvodů je třeba se předem přihlásit přímo v městské knihovně nebo telefonicky na 381 524 187.

KLUB DOBROVOLNÍKŮ
Naše úžasné dobrovolnice se opět sejdou po prázdninové pauze a odpočinku v úterý 8. září, aby v prostorách knihovny pomáhaly neziskovým
organizacím. Těšíme se na Vás!

SOBOTNÍ PROVOZ
Po prázdninách se opět vracíme k běžné otevírací době. Sobotní provoz
nabídne knihovna čtenářům a návštěvníkům vždy první sobotu v měsíci.
V září to bude sobota 5. září od 9,00 do 12,00 hodin.

Z kalendáře akcí na září vybíráme:
· 5. 9. Soběslavský maraton – 11. ročník cyklomaratonu - Jihočeský

pohár G. Benedikt – kemp Plovárna, start na náměstí Republiky
v 10.30 a 11 h
· 11. - 12. 9. RC Rally Lužnice, dvoudenní závod šampionátu RC

Rally Tábor rádiem řízených automodelů v měřítku 1:10,
místo konání: kemp Karvánky, v pátek od 18 h, v sobotu od 10 h
· 12. 9. O pohár města Soběslavi – výstava a orientační soutěž

historických vozidel na náměstí Republiky od 9 h,
· 19. 9. Soběslavské slavnosti 2015 – celodenní akce v areálu hradu a

kulturního domu od 10 h
· 20. 9. Pocta Otakaru Ostrčilovi – Zemlinského kvartet – koncert

k 80. výročí úmrtí hudebního skladatele, kino od 18 h
· 24. 9. Dveře otevřené v I MY – Středisko rané péče I MY si můžete

prohlédnout od 9 do 17 h, www.imy-sdruzeni.cz
· 25. 9. Drakiáda se Sobíkem, kemp Plovárna v 16 h
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Nerudova 424, 392 01 Soběslav, info@kinosobeslav.cz, www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek:
hodinu před představením, e-mailem nebo na tel. 381 214 956.

POZVÁNKA DO KINA V ZÁŘÍ 2015
Vážení diváci, upozorňujeme, že od září se vracíme k původním promítacím časům, tj. v 17.00 a 20.00 hodin.
Příběh „WE ARE YOU FRIENDS – PÁRTY ZAČÍNÁ“ je o hledání vlastního stylu zasazeného do světa elektronické hudby a hollywoodského nočního života, ve kterém ctižádostivý 23letý DJ tráví dny tím, že kuje pikle se svými přáteli
z dětství, a po nocích pracuje na skladbě, se kterou udělá díru do světa… V akční komedii „AMERICAN ULTRA“ je pokojný život milovníka trávy a jeho přítelkyně v malém ospalém městečku náhle narušený, když Mika doběhne vlastní
minulost a začne se o něho zajímat vláda USA ... V původním a velmi poutavém
snímku, plném živých hudebních vystoupení, Streep ztvárňuje postavu Ricki Rendazzové, slavné kytaristky, která se ve snaze splnit si své sny o rockandrollové slávě dopustila nepřeberného množství životních chyb. Během návratu domů
dostává tváří v tvář své rodině šanci tyto chyby napravit a změnit se ve filmu
„NIKDY NENÍ POZDĚ“... Paříž dvacátých let. Marguerite Dumont je zámožná
žena, milovnice hudby a opery. Už celé roky pravidelně zpívá pro své hosty. Jenže
„MARGUERITE“ zpívá zoufale falešně a nikdo jí nikdy neřekl pravdu. Její
manžel a blízcí ji nechávali žít v iluzích. Vše se zkomplikuje, když si vezme do
hlavy, že zazpívá před skutečným publikem, v Opeře… Když si mezigalaktičtí
mimozemšťané v akční komedii „PIXELY“ chybně vyloží videozáznamy klasických videoher jako vyhlášení války, zaútočí na Zemi s armádou jednotek, která je
inspirovaná objekty ze zmíněných videoher… Ve filmu „KURÝR: RESTART“
kde jiní sahají po zbrani, on využívá lsti a armády právníků i monstrózního kapitálu. Mrknutím oka okrádá stát o miliardy korun. Je si ale dobře vědom hranice, kterou nesmí překročit. Tou hranicí je fyzická eliminace kohokoliv ze svého okolí…
Když Thomas a jeho kamarádi dokázali uniknout z vražedného „LABYRINTU“,
doufali, že se dokážou vrátit ke svým starým životům. Nemohli se ale splést víc.
Místo svobody je čekal pouhý postup do druhé fáze zkoušky připravené organizací Z.L.S.N. Pro Thomase a ostatní přeživší Placery z labyrintu tak běhání zdaleka
nekončí… Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným jménem Amy
Winehouse? Co tato hudební ikona skrývala před okolním světem a proč zemřela
v pouhých 27 letech? Celovečerní dokument nechává promlouvat zejména
„AMY“ samotnou prostřednictvím dosud nezveřejněných archivních záběrů, rozhovorů, ale především skrze její hudbu a původní texty, které vždy reflektovaly
aktuální události jejího života… Film „RYTMUS“ sídliskový sen vznikal 8 roků
a zblízka dokumentuje život jednoho z nejznámějších osobností česko-slovenské
hudební scény… „CESTA VZHŮRU“ vypráví o umanutosti, o zdolávání vlastních a obecně lidských limitů, ale také o kompromisech a ceně, kterou mohou mimořádné osobní výkony stát. Radek Jaroš si jako první Čech a teprve patnáctý
člověk na světě splnil horolezecký sen a zcela unikátně za přítomnosti kamery vystoupil na poslední z nejvyšších hor světa K2, která mu chyběla do tzv. Koruny
Himálaje… Do opuštěného venkovského domu se nastěhuje Courtney Collinsová
se svými dvojčaty, devítiletými syny Dylanem a Zachem. Brzy ale zjistí, že nejsou
mezi stěnami domu asi až tak úplně sami. Na scénu krvavého příběhu
„SINISTER 2“ se vrací stará promítačka a filmy, kamera, duše dětí, zavražděné
rodiny využité jako oběť něčemu či někomu...
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám hezké filmové zážitky.
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FRANTIŠEK PETERKA (1920 – 2007)
Ve čtvrtek 13. 8. jsme za účasti více než
stovky návštěvníků slavnostně zahájili výstavu
díla Františka Peterky, která se koná u příležitosti jeho nedožitých 95. narozenin. Milými
hosty vernisáže byly mistrova manželka Jana
Peterková a jeho dcera Eva Hrušková, z jejichž
sbírek vystavovaný soubor pochází. Obě se spolu s kurátorkou výstavy, jíž je Mgr. Lenka Zajícová (kurátorka sbírek výtvarného umění
Husitského muzea v Táboře), podílely na výběru děl a společně s pracovníky Blatského muzea
i na instalaci výstavy. Osobnost i dílo Františka
Peterky na vernisáži představil jeho přítel
RNDr. Pavel Trpák, ředitel soběslavského muzea v letech 1966 – 1971, který se tím po 44 letech od svého nuceného odchodu vrátil na
soběslavskou muzejní půdu.
František Peterka je spojen hned s několika
místy táborského regionu – narodil se v Oltyni,
dětství prožil v Kášovicích u Opařan, v Tučapech a v Podolí u Skrýchova u Malšic, školy
navštěvoval v Táboře a v Malšicích. Většinu života prožil a svá díla vytvářel v Čeňkově u Malšic, v Soběslavi pak strávil závěr života. Se
soběslavským muzeem byl František Peterka
spjat od 60. let 20. století, kdy tu poprvé vystavoval a kdy také podle jeho návrhu vzniklo několik kovaných děl, která realizovali kováři
z regionu, především p. Tureček. Jde o známá
vrata Rožmberského domu s motivy rožmberské růže a koruny, ale i o další díla, která byla
desítky let návštěvníkům skryta. Dvojice kovaných prací s přírodními motivy původně určená
pro prostor schodiště byla nyní po konzervaci
nově umístěna ve vstupní hale Rožmberského
domu. Další tři realizace s motivy rostlin a živočichů jsou pak instalovány v rámci stálé expozice Příroda Táborska. Výstava samotná
představuje výběr grafického díla Františka Peterky, doplněný o drobné plastiky ze dřeva a z
kamene, šperky, hračky či velikonoční kraslice.
Peterku představujeme jako významného regionálního umělce, současně je však třeba říct, že
patří k nemnoha místním tvůrcům, kteří svým
dílem výrazně překročili hranice našeho regionu. O tom svědčí nejen výčet jeho výstav, ale
také jeho ilustrace v řadě knih. Výstava potrvá
do 28. 9. a k dispozici je i její katalog, který má
formu 20 volných grafických listů ve společné
obálce se stručným životopisem umělce.



ZNÁMÁ NEZNÁMÁ
JIHOČESKÁ ARCHITEKTURA
20. STOLETÍ
Výstavní prostory veselského Weisova
domu do 30. 9. patří výstavě jihočeského pracoviště Národního památkového ústavu, která

Z vernisáže výstavy, foto V. Vlasák
přibližuje nejpozoruhodnější moderní stavby
jižních Čech. Představeny jsou obchodní domy,
peněžní ústavy, kulturně společenské stavby,
církevní objekty, obytné budovy, hotely či školy, jakož i různé hospodářské stavby nacházející
se spíše v okrajových částech měst a obcí. Texty
doplňují současné a historické fotografie objektů, archivní plány i skici. Významným jihočeským architektům jsou věnovány samostatné
medailony.
Představena je i urbanistická koncepce baťovského satelitu v Sezimově Ústí, kde byla vybudována nová továrna na výrobu obráběcích
strojů MAS (dnešní Kovosvit). Přesto, že byl
závod s městem čítajícím na 150 domků budován ve spěchu před vypuknutím druhé světové
války, odpovídá jeho koncepce zásadám tzv.
ideálního průmyslového města, podle nichž
bylo vystavěno dalších 23 baťovských satelitů
na území Československa. Na výstavě jsou k vidění také stavební plány a architektonické návrhy z Veselí nad Lužnicí.
Záměrem autorů výstavy bylo také upozornit
na hodnoty moderní architektury, které nejsou
vnímány s takovou samozřejmostí jako u staveb
historických. Je totiž nejvyšší čas začít věnovat
této architektuře více pozornosti, protože uvedené stavby většinou nejsou památkově chráněny a více než ‘klasické’ historické budovy jsou
ohroženy demolicí a zanedbáváním péče.
K výstavě bude v pátek 25. 9. od 17 hodin
uspořádána přednáška s její autorkou Ing. arch.
Janou Štorkovou z Národního památkového
ústavu v Českých Budějovicích.



HUMOR KARLA WEISE
A JEHO PŘÁTEL
V pátek 11. 9. od 18 hodin proběhne ve Weisově domě další komponovaný večer věnovaný
osobnosti Karla Weise, tentokrát zaměřený na
jeho humor. Na programu budou veselé historky z Weisova života a jeho korespondence
s přáteli. Večer doplní několik veselých písniček z jeho díla. Promluví Slávka Rokosová a Jo-

sef Holický, zpívat budou Tetičky z Froťánků.
Součástí programu bude také křest knížky Slávky Rokosové „Střípky ze života Karla Weise“.



POCTA OTAKARU OSTRČILOVI
V letošním roce si připomínáme 80. výročí
úmrtí hudebního skladatele Otakara Ostrčila
(1879–1935), který pravidelně pobýval v Soběslavi na letním bytě a vytvořil zde i část svého
díla. Toto výročí chceme společně s městem Soběslav připomenout slavnostně – koncertem nazvaným Pocta Otakaru Ostrčilovi, který se bude
konat v návaznosti na městské slavnosti v neděli 20. 9. od 18 hodin ve Společenském centru
Soběslavska (objekt městského kina v Nerudově ulici). Vystoupí Zemlínského kvarteto
(František Souček – 1. housle, Petr Střížek –
2. housle, Petr Holman – viola, Vladimír Fortin
– violoncello) – vítěz mezinárodní soutěže
smyčcových kvartet ve francouzském Bordeaux
2010, laureát mezinárodních soutěží smyčcových kvartet v kanadském Banffu (2007), v Praze (Pražské jaro 2005) a v Londýně (2006), kde
zároveň získalo Cenu publika. V rámci soběslavského koncertu zazní Smyčcový kvartet H
dur, op. 4 Otakara Ostrčila, doplněný o další
skladby: Smyčcový kvartet d moll dalšího letošního jubilanta Jakuba Jana Ryby (1765–1815) a
4. kvartet, op. 95 Emila Františka Buriana
(1904–1959). Nenechte si ujít tuto mimořádnou
příležitost poznat Ostrčilovu hudbu a špičkové
hudební těleso!



NETOPÝŘI V JESKYNI
V rámci přírodovědného exkurzního cyklu
Vás v pátek 18. 9. od 19 hodin zveme na Mezinárodní noc netopýrů v Chýnovské jeskyni.
Jako tradičně ji vede RNDr. Vladimír Hanzal
z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Sraz
je u poklady jeskyně, na místo lze dojet autem.
Do muzea, na koncert i do přírody Vás srdečně zvou
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček

září 2015
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Fyzický básník
Petr Váša v Rolničce!

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESLNÁ OD ZÁŘÍ V NOVÉM KABÁTĚ
Máme velkou radost!
1. září přivítáme nové i stávající žáky v novém. Obě budovy školy a domov mládeže byly zatepleny včetně výměny všech oken a dostaly tak „Nový vzhled“. Díky podpoře našeho zřizovatele Jihočeského kraje se podařilo získat finanční prostředky v hodnotě 18 milionů Kč z OPŽP. Díky
podpoře města Soběslav byl upraven i prostor před hlavní budovou školy a vzniklo tak i tolik potřebné parkoviště.
Koncem minulého školního roku naše škola slavnostně převzala moderní vybavení prostor pro
výuku technických učebních oborů pořízené z finančních prostředků ROPu v hodnotě 5 milionů Kč:
Pro praktickou výuku žáků v oborech instalatér – topenář a elektrikář dvě nové, moderně vybavené učebny, v nichž budou žáci mít možnost se připravovat na skutečně špičkovém zařízení a
v oboru budou opravdu ,,in.“ Klíčovým prvkem učební sestavy pro instalatéry je tepelné čerpadlo
s výparníkem, solární kolektor a solární čerpadlová sestava. Na ně navazují veškeré technologie,
které tyto zdroje podporují – rozvod tepla, podlahové vytápění atd. – vše propojeno s počítačem. Sestava pro elektrikáře obsahuje panely pro zapojení zásuvkových obvodů, světelných zdrojů, pro zapojení domovního videokomunikátoru a také modul pro zapojení elektrických točivých strojů.
Slavnostního předání se zúčastnili člen Rady Jihočeského kraje JUDr. Tomeš Vytiska a místostarosta města Soběslav Mgr. Vladimír Drachovský.
Výrazně byla zmodernizována výuka oboru opravář zemědělských strojů. Byl zakoupen nový
traktor zn. Zetor s návěsem, který bude sloužit i pro výuku autoškoly, a dále vybavení opravárenských dílen – zařízení pro zouvání a vyvažování kol, centrální kompresor, pojízdná hydraulická
zdvihací zařízení a montážní vozíky vybavené nářadím. Kováři dostali nové výhně a nábytkem a počítačovou technikou jsme vybavili učebny. Kromě modernizace výuky se snažíme, aby naši žáci
bydleli v hezkém prostředí. Postupně rekonstruujeme domov mládeže, kde vlastními silami
budujeme nová sociální zařízení na pokojích, které rovněž vybavujeme kvalitním nábytkem.
Hezká a dobře vybavená škola však nestačí. Naše hlavní úsilí musí směřovat do kvalitní výuky.
Důkazem toho jsou úspěchy našich žáků v celostátních soutěžích a účast na významných prezentačních akcích. Již tradičně dosahují žáci naší školy úspěchů v mnoha oborech. Kromě opravářů zemědělských strojů, kuchařů, cukrářů a aranžérů dosahují tradičně úspěchů naši kováři. Dne 16. 5. 2015
se žáci naší školy – obor umělecký kovář a zámečník – zúčastnili tradičního setkání kovářů, uměleckých kovářů, platnéřů a zbrojířů v areálu národní kulturní památky Vodní hamr na Rokycansku.
V soutěži „DOBŘÍVSKÝ CVOČEK“ soutěžili za naši školu dva žáci 1. ročníku v kategorii „Soutěž
zručnosti v kování hřebíků“. Kromě počtu se hodnotila i kvalita. Mimořádnou pochvalu a uznání
dostali naši chlapci od hodnotící komise především za kvalitně vykované hlavičky hřebíků. Z devíti
soutěžících (1. až 3. ročníků) obsadili naši žáci krásné 2. a 3. místo. Velký zájem u návštěvníků
rovněž vzbudilo cizelování v provedení žáka 2. ročníku Jaroslava Heráně.
Kromě dobrého pocitu z umístění a získávání cenných zkušeností také při soutěžích navazujeme
přátelství se žáky a pedagogy jiných škol. Neopomenutelným přínosem je také motivace do další
práce.
Soběslavská střední škola řemeslná tak patří mezi moderně vybavené školy, které sledují vývoj
v příslušných oborech. Naši absolventi budou pro praxi dobře připraveni v souladu s moderními
trendy a na trhu práce se neztratí.
Rozhodně však neusneme na vavřínech. Budeme využívat možností operačních programů a dále
budeme modernizovat výuku, vybavovat naši školu a zkvalitňovat výuku.
Ing. Darja Bártová, ředitelka školy

Jeden z nejoriginálnějších a nepřekvapivějších současných umělců přijede v září do
Soběslavi. Většina lidí zná Petra Vášu jako
frontmana a zakladatele známého hudebního uskupení Ty syčáci. Do Soběslavi ale přijede na sólové vystoupení, kterým se
věnoval celá devadesátá léta. Budeme mít
možnost vidět naživo jeho ojedinělou koncepci fyzického básnictví. Jeho „přednes“
poezie je strhující a totální. Nepracuje pouze
hlasem a mimikou, používá celé tělo a dokonce i prostor, ve kterém se nachází. Jeho
poezie je dynamická a rytmická, jde často
přes hranice jazyků, ale přesto jí rozumíte.
Pokud se necháte strhnout jeho energií,
dočkáte se nečekaného.
Za nečekanými a nevšedními zážitky přijďte ve čtvrtek 24. září v 19:30 do Čajovny
Rolnička na koncert Petra Váši.
Mgr. Martina Plátová

Starokatolická filiální obec
v Soběslavi pořádá v neděli
11. října pouť na Svákov
Sejdeme se ve 14 hodin před hospodou
Hvížďalka, odkud se společně vydáme procházkou na Svákov. Tam, v místní kapličce
bude slavena bohoslužba s biskupem Dušanem Hejbalem. Po bohoslužbě bude připraveno pro poutníky občerstvení.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Aleš Svoboda - starokatolický farář v Soběslavi
Konzultant zdravé výživy a alternativní medicíny Miroslav Němec bude v Soběslavi, v ulici Nerudova - Pekárikovi
/naproti pekárně/ v sobotu 5. 9. od 9 hodin.
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MŠ Nerudova
Po prázdninách znovu ve školce
Prázdniny rychle utekly a my jsme se opět vrátili do své
školičky. Prázdninový provoz probíhal v mateřské škole
Nerudova od 3. srpna do 31. srpna 2015. Nejen že MŠ
navštěvovaly naše děti, ale jako každý rok jsme přivítali
děti z MŠ Duha. Noví kamarádi neměli s adaptací v naší školce problémy.
Letošní horké léto jsme dětem zpestřili každodenním sprchováním na školní zahradě. Děti měly obrovskou radost a plno zážitků. Vždyť příjemné
osvěžení v těchto horkých dnech přivítali nejen děti, ale i dospělí.

září 2015

Ani naše školička v době uzavření nezahálela. Rekonstrukcí prošly
dětské umývárny ve třech třídách a přípravná kuchyň ve třídě měsíčkové
a sluníčkové. Na co se mohou děti v tomto školním roce 2015 – 2016 těšit? Kolektiv MŠ Nerudova připravuje pro děti i rodiče spoustu akcí – výlety, divadla, oslavy svátků, vystoupení pro rodiče, Kouzelnou noc pro
předškoláky, návštěvy hasičů a Policie ČR, čarodějnický rej, karneval a
spoustu jiných zajímavých akcí, které nelze všechny vyjmenovat. Září už
začalo. Postupnou adaptací dítěte v MŠ se budeme snažit za pomoci rodičů vytvořit ideální podmínky pro vstup našich nových kamarádů do mateřské školy.
Kolektiv MŠ Nerudova
Foto - Prázdninový provoz v MŠ Nerudova

Léto se Simpsonovými
Letní tábory nabízejí dětem aktivní využití
volného času o prázdninách.
Činnost dětí letošního tábora v Dírné byla
tradičně inspirována celotáborovou hrou. Prostřednictvím známých postaviček rodiny Simpsonových děti dostávaly různé úkoly pro své
oddíly.
Soutěžní formou tak měly možnost porovnat
své výkony. Postupně vznikal žebříček sestavený z výsledků jejich sportovní i duševní zdatnosti, důvtipu a šikovnosti. V rámci jednotlivých
etap si děti zahrály hry – Chytrá Líza, Korále pro
Marge, Hledejte rodinu Simpsonovu, Koláč pro
Homera.

Etapovou hru doplňovaly běžné táborové aktivity i soutěže jednotlivců. Děti se mohly těšit
na táborovou pouť, překážkovou dráhu, táborák,
zpěv s doprovodem kytary, orientační závod, atletickou olympiádu i stezku odvahy. Jednotlivé
soutěže i hry byly průběžně vyhodnocovány.
Odměnou byly diplomy i drobné dárky.
Zpestřením táborového života byly návštěvy
hasičů z Přehořova a Vodní záchranné služby ze
Soběslavi. Děti měly jedinečnou možnost se zapojit do hasičské soutěže a prakticky si zopakovat zásady první pomoci. Líbily se jim ukázky
kynologického výcviku pod vedením p. Ondře-

je. Zúčastnily se i celodenního výletu na
Červenou Lhotu.
Celý tábor byl ukončen slavnostním předáním medailí s upomínkou na celotáborovou hru,
diskotékou a ohňostrojem.
Za úspěšné zabezpečení a průběh tábora patří
poděkování jeho organizátorům, hasičům z Přehořova, Vodní záchranné službě se Soběslavi, pí
Drtinové, p. Wratislavovi, Průšovi, Suchanovi,
Ondřejovi, Cihlářovi a sponzorům: Chips
Choustník – p. Gajdolín, Madeta, Fontea, Efko,
Trio Soběslav a Frish – Holz Veselí nad Lužnicí.
Dagmar Pechová

Z LETNÍ AKTIVITY "DOMEČKU"

Letní příměstský tábor DDM - výlet u Muchomůrky

Účastníci cyklotábora DDM v Tušti u Suchdola nad Lužnicí

září 2015
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Se Semaforem na aktuální téma
Plánované besedy pro rodiče
na školní rok 2015/2016
1. Do školy – vstup dítěte do školy je podstatnou
změnou jak pro dítě samotné, tak pro rodinu
jako celek. Mění se statut dítěte (už je školákem) a přibývají povinnosti. Pro rodinu to
znamená změnu rytmu, někdy se více či méně
rodinný život přizpůsobuje škole. Jak to
zvládnout? Jak vyvážit důraz na úspěch a plnění povinností s potřebným odpočinkem a
časem pro zájmové aktivity?
2. Spokojený rodič = spokojené dítě – někdy se
zdá být sobecké, když se rodiče věnují svým
zájmům, ukrajují z času tráveného s dětmi a
rodinou. Ale pokud se rodič necítí spokojený,
má pocit, že se jen obětuje, není to ani výhra
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pro děti. Jak jinak se má dítě naučit žít plný
život než přímou zkušeností se svými nejbližšími?
3. Krize v rodině – kromě chvil dobré pohody
jsou v rodině i ty „druhé“. Budeme si povídat
o tom, jak přestát obtížná období, která se
zákonitě v každé rodině objevují. Mohou být
spojena s nějakou životní událostí, mohou
být důsledkem osobního vývoje členů
domácnosti a jejich vzájemných vztahů.
Podíváme se na zdroje, které pomáhají takové situace zvládat a najít v nich i něco
jako výzvu.
4. Tělo jako odraz duše – dlouhodobý stres a
psychické napětí se může projevit i na fyzické
úrovni, v podobě nemocí. Jak spolu psychika
a tělo souvisí, jak porozumět řeči těla u sebe
samotných, ale i u našich blízkých? Na to se

budeme snažit hledat odpovědi, protože hledání je součást právě cesty k porozumění.
5. Citová deprivace a subdeprivace – dítě potřebuje cítit pocit bezpečí, vnímat, že má zázemí, že je vítáno a přijímáno. Někdy je to velká
práce toto všechno jako rodič poskytovat za
všech okolností a přesně tím způsobem, který
dítěti vyhovuje. Jak lze poznat citovou deprivaci a subdeprivaci a co s tím dělat?
Speciální besedy určeny všem otcům, mužům i chlapcům od 15 let: Být tátou a nezbláznit
se a Kontakt s dětmi po rozvodu.
Všechny diskuse se budou konat v 19 hodin
v prostorách RC Semaforáček ve Veselí nad
Lužnicí. Termíny upřesníme v říjnové Soběslavské hlásce.
Eva Nováková, metodik prevence Semafor o.s.

Program RC Sobík - ZÁŘÍ (od 7.9.)
PONDĚLÍ
9.00 - 11.30
ÚTERÝ
9.00 - 9.30
9.45 - 11.30
19.00 - 20.00

VOLNÁ HERNA
POHYBOVÉ HRÁTKY I., rodiče a děti (Ivana)
VOLNÁ HERNA
ŽENSKÝ KRUH – cvičení MOHENDŽOVÁRO
– tantrajóga (www.srdce.cz)
REZERVOVÁNO PRO AKCE

STŘEDA
ČTVRTEK
9.00 - 9.30
PÍSNIČKA, rodiče a děti (Věra)
9.45 - 11.30 VOLNÁ HERNA
PÁTEK
9.00 - 9.30
ŠIKOVNÉ RUČIČKY I., rodiče a děti (Věra)
9.00 - 11.30 VOLNÁ HERNA
18.30 - 20.00 ŽENSKÝ KRUH – přednáška, meditace (www.srdce.cz)
Od října připravujeme otevření odpoledních kroužků pro děti:
TANEČKY, POHYBOVÉ HRÁTKY II. a ŠIKOVNÉ RUČIČKY II. Po
dohodě můžeme zajistit dopolední HLÍDACÍ KOUTEK. V herně máte
možnost uspořádat pro své dítě NAROZENINOVOU OSLAVU.

Akce RC Sobík ZÁŘÍ
· ČT 3.9. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – vstup a občerstvení zdarma,

otevřeno 9.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00

· PÁ 25.9. 16.00 DRAKIÁDA NA PLOVÁRNĚ – rozloučení s létem,

opékání špekáčků, pouštění draků

· PEDIKÚRA S HLÍDÁNÍM DĚTÍ

– rezervace míst na tel. 728 318 857, termín bude upřesněn
Děkujeme p. Hořickému a personálu Pizzerie Rosa za zajištění obědů
pro letní příměstský tábor pořádaný RC Sobík.

Poděkování Supermerketu TESCO
Soběslav a všem nakupujícím
Sportovní oddíl střediska Diakonie Rolnička děkuje všem, kteří v Supermerketu TESCO Soběslav v průběhu července letošního roku podpořili projekt Integrovaná Boccia – sport, kde hendikep nehraje roli. Vaše
hlasy nám zajistily vítězství a od prodejního řetězce TESCO jsme obdrželi 50 tisíc Kč.
Ve školním roce 2015 - 2016 nám tato částka zajistí dopravu na sportovní zápasy I. a II. ligy iBocci v Českých Budějovicích. Dále nám umožní rozšířit sportovní činnost i do praktické školy Rolničky v Táboře, a to
zakoupením dvou nových sad míčků a jedné odhazovací rampy. V květnu
2016 zajistíme výherní odměny na společném pobytu starších žáků základní školy speciální, praktické školy a klientů centra denních služeb
Rolničky s klienty budějovické Arpidy. Také se budeme plně věnovat
sportovnímu setkávání s našimi novými kamarády, které jsme objevili
právě díky iBoccie.
IBoccia nám otvírá svět a za to Vám patří dík.
Za Diakonii Rolnička Mgr. Dagmar Zvoníčková Másílková
vedoucí sportovního oddílu iBoccia
Spolek RC Sobík pořádá zájezd do Divadla BROADWAY na muzikál

TŘI MUŠKETÝŘI
v pátek 2. 10. 2015 od 18.00 h

LPT I. turnus - výlet ZOO Větrovy

Cena: 900,-Kč. Odjezd okolo 15 h od Penny (bude upřesněno)
V ceně zájezdu je vstupenka a doprava Soběslav - Praha a zpět.
Vstupenky k dostání v RC Sobík již nyní (počet míst v autobuse
je omezen, proto si v případě zájmu vstupenky zakupte včas).
Více informací o muzikálu najdete na www.trimusketyri-muzikal.cz
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Pro děti s postižením a jejich
rodiny jsme zorganizovali
v obecně prospěšné společnosti I MY dva týdenní pobyty v přírodě s asistencí,
psychologem a přínosným programem. Celkem se zúčastnilo 23 dětí, 19 rodičů, 4 poradkyně z I MY a 6 asistentek (dalších 6 rodin přijelo
jen na jednodenní návštěvu). Pobyty proběhly
v týdnu od 18. do 24. července u Hlincové Hory
(blízko Č. Budějovic) a od 9. do 15. srpna v Benešově Hoře (Šumava).
“Chtěli jsme vyjít vstříc rodičům, pro které je
prázdninové období, kdy jsou zavřené školky a
jiná zařízení, extrémně náročné a mají malou
šanci odpočinout si od náročné péče o dítě s postižením. První pobyt v roce 2014 se setkal
s ohromným úspěchem a zájmem téměř dvojnásobně přesahujícím kapacitu. Proto jsme se rozhodli letos uspořádat pobyty dva.” říká Kateřina
Růžičková, vedoucí Střediska rané péče v I MY.
Pobyty se uskutečnily v rámci projektu
ZAČÍT VČAS!, který je podpořen grantem
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
EHP fondů.
Grant pomohl uhradit částečné příspěvky na
ubytování rodinám i týmu I MY, odměny psycholožce, přednášejícím i asistentkám, které se
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často je zapotřebí podat v náročné situaci
pomocnou ruku.
Co řekli o pobytech rodiče?
Co je na pobytu přínosné pro děti? Nové
aktivity. Kolektiv dětí, zapojení se do nových
her. Děti jsou v přátelském prostředí, nikdo je
nehodnotí a dobře si to uvědomují.
Jak hodnotíte pobyt? Skvělá parta, milé a
ochotné asistentky, jako vždy perfektní tým I MY
i zajímaví hosté. Přínosný rozhovor s psycholožkou. Krásné prostředí přizpůsobené bezpečnosti.

DVEŘE OTEVŘENÉ
trpělivě, pečlivě a s láskou staraly o děti, a
umožnily tak rodičům si odpočinout, věnovat se
zdravým sourozencům anebo sami sobě.
Cíl obou pobytů byl shodný a podařil se naplnit - nabídnout dětem rozmanitý program, při
kterém se naučí více osamostatnit a zapojit se do
společných aktivit, rodičům potom nabídnout
možnost relaxace, psychologických konzultací,
vzájemného sdílení s ostatními rodiči či více
prostoru pro zdravého sourozence. Vypnout je
možné i pro rodiny dětí s postižením, ovšem

Přijďte si 24. září vyzkoušet zajímavé hračky, které jsou určené pro zdravé děti, ale pomáhají rozvíjet i děti s postižením a my v I MY je
půjčujeme v rámci služby raná péče do rodin
dětí s postižením a společně s rodiči hledáme
cesty, jak jejich dítě rozvíjet. Dozvíte se od nás
něco více o světě lidí, kteří žijí vedle nás, ale někdy je pro ně obtížné žít společně s námi, protože jejich děťátko je “jiné”. Těšíme se na vás
v prostorách I MY v prvním patře budovy České
pošty v Soběslavi 24. září od 10 do 17 hodin.
Klára Csirková, koordinátor střediska

Folklorní festival
v Jindřichově Hradci
Mohlo by se zdát, že si užíváme prázdnin,
ale ani v horkém červenci Soběslavská chasa
mladá nezahálela. V sobotu 18. července jsme
byli pozváni na Folklorní festival jihočeských
souborů do Jindřichova Hradce. Pořadatelem
bylo Muzeum Jindřichohradecka a Jarošovská
krojová družina z Jarošova nad Nežárkou, se
kterou již „chasa“ spolupracovala na podzim
loňského roku. I přes to, že počasí bylo opravdu
horké a lákalo spíše ke koupání, strávili jsme
spolu s návštěvníky festivalu příjemné odpoledne v nádherných prostorách, a zejména v zahradě minoritského kláštera v centru města. Kromě
pořadatelského a našeho souboru se mohli návštěvníci těšit ještě z vystoupení souborů Růže
z Českého Krumlova, Lučiny z Úsilného a cimbálové muziky. Každý soubor se představil nejprve krátce v průvodu městem a následně ve
dvou vstupech ve dvoře kláštera. Nejen za sebe
mohu říci, že nikdo ze zúčastněných jistě nelitoval svého času věnovaného tomuto setkání.
Chotovinské slavnosti – Ani v srpnu jsme
nezůstali bez pozvání na nějakou pěknou kulturní akci. Tentokrát jsme se v sobotu 15. srpna
podívali do obce Chotoviny u Tábora, kde se
konaly tradiční Chotovinské slavnosti. I přes to,
že bylo opět velké horko, neváhali jsme obléci
lidové kroje a svým vystoupením zpestřit program a potěšit návštěvníky, kterým celý den vyhrávala dechová kapela Budvarka.
Za Soběslavskou chasu mladou
Klára Součková, www.chasamlada.info

REKONDIČNÍ POBYT V SOBĚŠICÍCH U SUŠICE
Ve dnech 27. 6. až 4. 7. 2015 uspořádal
„Spolek aktivního stáří a vzájemného porozumění“ v Táboře rekondiční a rehabilitační týdenní pobyt pro seniory a osoby se zdravotním
postižením na Šumavě, v Soběšicích u Sušice.
Celý týden byl věnován zejména cvičení a
pohybovým aktivitám, s cílem zlepšení pohyblivosti pohybového aparátu a celkové zlepšení
fyzické a psychické kondice.
Příjezdem naší skupiny, tak jako každý rok,
rázem dle sdělení domorodců tato malebná vesnička v Podhůří Šumavy ožila.
Ze všech stran se ozývaly veselé písničky,
z tváří všech zúčastněných osob vyzařovala ra-

dost, veselí, pohoda, klid a pocit uvolnění, odstranění všech každodenních starostí a bylo vidět, že
se dostavil i kýžený výsledek - zapomenout alespoň na chvíli na nemoci a bolesti. Předem připraveným každodenním bohatým programem nebyl
ani čas o nemocech a bolestech přemýšlet.
pokračování na str. 13

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

září 2015
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REKONDIČNÍ POBYT V SOBĚŠICÍCH
dokončení ze str. 12
Naší milou radostí bylo, když se k nám do
našich aktivit zapojili i místní rodáci. Je z toho
patrné, že jsme si spolu vzájemně vytvořili hezký přátelský a kamarádský vztah a už dnes se
všichni těšíme na shledání příští rok.
Jsem velice ráda, že se na rekondiční pobyty
hlásí stále víc a víc zájemců. Protože se náplň a
činnost rekondice lidem líbí, jsou velice spokojeni, o čemž svědčí jejich vlastní hodnocení,
uvažujeme i o možnosti realizovat rekondiční
pobyty v průběhu kalendářního roku dva.
Vždyť právě rekondice mají obrovský význam pro seniory a osoby se zdravotním postižením nejenom po stránce fyzické, ale i
psychické.
Mgr. Pavla Jirochová

MOTOR JIKOV rozšiřuje spolupráci s americkým výrobcem golfových vozíků
Soběslav - Golfové vozíky největšího světového výrobce americké
společnosti E-Z-GO budou mít i v následujících třech letech komponenty
vyrobené v MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. divizi Průmyslové výrobky
(PV). Obě strany se dohodly na prodloužení smlouvy, která vyprší letos v
prosinci. Zároveň se firma bude podílet na dodávce dílů pro nový projekt
společnosti E-Z-GO, kterým je velká terénní čtyřkolka Mongoose.

Komponenty do golfových vozíků značky E-Z-GO bude MOTOR JIKOV
Strojírenská a.s. dodávat další tři roky

Objem obchodů jihočeské společnosti s americkým partnerem by tak
během pěti let měl narůst o sto milionů, a to na 220 milionů korun ročně.
„Dlouhodobá spolupráce podpořená kvalitními dodávkami, dobrou komunikací a technickou podporou z naší strany nese ovoce. V tomto případě nejen v podobě prodloužení stávajícího kontraktu za výhodných
podmínek, ale i v rozvinutí spolupráce. Pro nás to znamená hledání nových kvalifikovaných zaměstnanců a investice do nákupu obráběcích
center a soustruhů,“ zdůraznil generální ředitel MOTOR JIKOV Group
a.s. Miroslav Dvořák. Kontrakt počítá s tříletou dodávkou závěsů kol, brzdových bubnů a pedálových sestav. „Úspěchem je i zachování dohodnutých cen, protože u dlouhodobých kontraktů bývá tlak na jejich snížení.
Novinkou kontraktu bude uplatňování materiálových doložek. Věříme, že
to pro nás bude výhodné. Ceny materiálů jsou vázané na světové trhy a
v průběhu let se mění, což bude nyní zohledněno,“ vysvětlil ředitel divize PV MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Milan Vančata.
MOTOR JIKOV spolupracuje s E-Z-GO také v technické rovině, když
poskytuje konstruktérskou a technickou pomoc při vývoji nových produktů. Díky této spolupráci získala jihočeská společnost nový kontrakt na
výrobu dílů pro utility terrain vehicle (UTV) Mongoose. „Jedná se o velkou zakázku. Nabízeli jsme výrobu celkem sedmi dílů a všech sedm jsme
po jednáních získali. Některé z dílů se budou do Mongoose montovat dvakrát některé čtyřikrát, což objem výroby navýší,“ dodal Milan Vančata.
E-Z-GO vyrábí golfové vozíky v Augustě ve státě Georgia od roku
1954. Kromě golfových nabízí také účelové vozíky pro využití v logistice,
zdravotnictví, gastronomii či myslivosti. Od roku 1961 je součástí společnosti Textron.
(mjg)

Okénko soběslavských chovatelů
V termínu 1. - 2. srpna 2015 se konala výstava ZO ČSCH Tábor a Tábor – Měšice. Po letech byl v Táboře zvolen nový termín, a ani urputná
vedra neodradila členy naší organizace, aby poslali své svěřence do boje o
dobré ocenění.
· Holuby vystavoval př. Vlas a př. Autrata. Rejdiči př. Autraty opět ob-

stáli na jedničku – Volžský lentový rejdič červený a Omský rejdič bílé
barvy obdrželi čestnou cenu a černý Rostovský postavový rejdič získal
pohár pro šampiony výstavy.

· Králíky vystavoval př. Vlas, př. Pokorný a př. ing. Radosta. Čestnou

cenu získal Kalifornský černý př. Pokorného a Dalmatinský strakáč
v černé barvě př. ing. Radosty.

· Drůbež vystavoval př. Vlas, a to plemeno Fénixek, zde jsme na čestné

ocenění nedosáhli.
V neděli 13. září 2015 od 9 hodin proběhne poslední členská schůze
před naší tradiční výstavou.

Zveme naše spoluobčany na pravidelné nedělní trhy dne 6. září 2015
k příjemnému nákupu drobného zvířectva, zahrádkářských, chovatelských potřeb a k posezení u dobrého občerstvení.
Martin Nechutný –ZO ČSCH Soběslav

Český zahrádkářský svaz Soběslav oznamuje, že od 19. září 2015
zahajuje moštování ovoce. Záznamy objednávek na tel. číslech
775 311 597 nebo 381 524 013 paní Pehová.
Moštovat se bude každou sobotu od 7.15 do 13 hodin.
Cena za kilogram ovoce je pro členy 1,50 Kč a nečleny 3,00 Kč.
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Z historie soběslavského rybářského spolku
Letos v dubnu se konala výroční členská
schůze největšího soběslavského spolku. Místní organizace Českého rybářského svazu si na
společném setkání kromě tradičních bodů
programu připomněla 120. výročí svého založení. Kulatému výročí předseda organizace věnoval přednášku s velkoplošnou projekcí a
bohatým obrazovým materiálem. Některá důležitá fakta z historie spolku jsou shrnuta v následujících odstavcích.

Stanovy spolku z roku 1895
Nejstarší písemná zmínka o rybolovu na
Lužnici v Soběslavi pochází již z roku 1396,
kdy Jindřich z Rožmberka část toku poskytl za
účelem lovu ryb Jírovi Rybáři. Vodní toky patřily z počátku vrchnosti, roku 1594 přešly z velké
části na základě kupní smlouvy s Petrem Vokem z Rožmberka do vlastnictví města Soběslavi. Právo rybolovu měli v dobách dávno
minulých často mlynáři, soběslavská farnost
nebo místní měšťané, kteří si vody od města pronajímali. K prvnímu pokusu o založení sportovního rybářského spolku v Soběslavi došlo roku
1880 ředitelem měšťanských škol Neüdorfelem.
Spolek však nevytvořil vlastní stanovy a brzy
pravděpodobně zanikl.

Rybolov na Lužnici u Špačkova mlýna na konci
19. století

Řádný spolek sportovních rybářů byl v Soběslavi založen roku 1895. Zařadil se tak mezi
nejstarší rybářské spolky v naší zemi. Jeho zakladatelem a současně prvním předsedou byl
doktor Lepař. Spolek se řídil Stanovami rybářského klubu v Soběslavi sepsanými Dr. Janem
Sieglem. Členové zarybňovali část Lužnice a
Černovického potoka. Na zarybňování získávali příspěvek od Zemědělské rady ve výši 1.50 zl.
na jednoho činného člena. Hospodařili na třech
menších rybnících. Pro nedostatek sportovních
vod přestali v letech 1903 – 1921 vyvíjet pravidelnou hospodářskou činnost. Přesto se podíleli
na společenském dění ve městě a se ztrátami
přečkali i těžká válečná léta.
Činnost rybářského spolku byla plně obnovena roku 1922. Na valné hromadě byl předsedou spolku zvolen František Plachý. Od tohoto
roku byla Josefem Balatým zpracována kronika, která i v pozdějších dobách našla své pokračovatele. Klub měl při obnovení činnosti 23
členů a pokladní hotovost činila pouhých 95 korun. O rok později však počet členů stoupl na 63
a také finanční situace se zlepšovala. Prvořadým úkolem bylo získání sportovních vod, což
se během několika let podařilo. Spolek hospodařil na Lužnici, Černovickém a také Dírenském potoce. Klub obhospodařoval zpočátku
pouze dva rybníky v Přehořově a jeden v Hrušově Lhotě. Velkým pracovním nasazením členů
byl obnoven téměř zaniklý městský rybník Švadlačky. Klub ho však pro velké náklady na údržbu
neudržel, hospodaření na něm po několika letech
skončilo a rybník téměř vymizel z mapy. Pro zajištění chovu ryb na rybnících byly zakoupeny
sítě a lodě. Lov sítěmi byl prováděn také na Lužnici a Černovickém potoce. Zde se však nevyplácel pro časté trhání sítí o překážky. Proto bylo od
tohoto způsobu lovu upuštěno a v pozdějších letech se prováděl pouze výjimečně. V roce 1925
klub neúspěšně jednal s městem Soběslav o pronájmu rybníka Nadýmač.
Po odstoupení Františka Plachého z funkce
předsedy roku 1933 nastalo neklidné období.
Lidé ve vedení se často měnili. V průběhu II.
světové války docházelo navíc k vnitřním spo-

rům ve výboru i mezi řadovými členy. V roce
1941 byl na mimořádné valné hromadě odvolán
stávající předseda a zvolen Václav Vodička a
s ním nový výbor. Dokonce v roce 1944 musel
být do funkce předsedy jmenován předsedou
takzvaného poříčního svazu František Kužel.
Přesto se v neklidném období druhé poloviny
třicátých let a období II. světové války podařilo
rozšířit rybářský revír na základě nájemní
smlouvy s městem o velkou část Lužnice a konečně i rybník Nadýmač. Délka povodí činila 40
km a rybářský klub měl přes 150 členů. I přes
těžké válečné období se v Soběslavi sportovním
rybářům při lovu dařilo. Počet úlovků postupně
narůstal a v roce 1944 bylo na soběslavském revíru uloveno celkem 6 067 kusů ryb o celkové
váze 3 621 kg. Nejčastějšími úlovky byli tehdy
cejni. Mezi úlovky však nechyběli ani kapři,
všechny druhy dravců, mníci nebo parmy.
V samém závěru II. světové války klub
utrpěl vážné ztráty lovením ryb třaskavinami.
Škody vznikaly nejen na rybách, ale také na majetku. V roce 1946 se konaly na Lužnici první
velké rybářské závody, které se v pozdějších letech přesunuly i na jiné části soběslavského revíru. V té době měl klub již kolem 220 členů.
Roku 1950 bylo spolku, který v tomto období
nesl název Lidový rybářský spolek, uděleno
čestné uznání za přípravu výstavy jižních Čech.
Při výstavě zajišťoval ukázku všech druhů ryb
žijících v našem povodí.
Přelomovými se v dějinách spolku stala padesátá léta. Byl schválen nový rybářský zákon a
nový rybářský řád, podle něhož rybářské právo
připadlo státu. Soběslavskému spolku byl přidělen revír Lužnice 6 od jezu v Dráchově po jez
v Roudné a Černovický potok 1 od ústí do Lužnice až po hráz rybníka Zmrhal. Pro ostrahu revírů byla zřízena rybářská stráž. Spolek začal
pod vedením rybničního referenta Karla Lišky
ve větší míře hospodařit na rybnících. Klub zakoupil osobní automobil a starší nákladní auto
Tatra. Na Brousku byly vybudovány v blízkosti
pilnice a mlýna vlastní sádky. Členové a mládež
se začali Na Brousku pravidelně scházet.
pokračování na str. 15

Členové, kteří obnovili činnost spolku v roce 1922 (fotografie z roku 1962)
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Z historie soběslavského rybářského spolku
pokračování ze str. 14

Sumec ulovený do slupu pod Fouskovým mlýnem v roce 1934

Kronika spolku popisující období od roku 1922
Spolek hospodařil na 23 rybnících o celkové výměře 13 ha. V roce 1959 se revír rozšířil o pískovnu v Roudné a Černovický potok 2 zahrnující
Tučapsko.
V první polovině šedesátých let se spolek
stal místní organizací nově ustanoveného Československého rybářského svazu. Organizace
v té době měla již přes tři sta členů, kteří se významně pracovně podíleli na úpravě a čištění
okolí vodních toků a rybníků, pravidelně pořádali karnevaly a plesy. Od města získali do užívání rybník Novákovský. Za velkého
pracovního vypětí byl obnoven rybník Švadlačky. Soběslavský revír se rozšířil o pískovnu
Karvánky. Děti navštěvovaly tři rybářské
kroužky a pravidelně se zúčastňovaly závodů
v rybolovné technice. Organizace se však potýkala s vážnými problémy se znečišťováním vod
a častým úhynem ryb. Nejkritičtější situace byla
v důsledku vypouštění městských splašků z kanalizace do Černovického potoka, vypouštění
jedovatých látek Jihočeskými dřevařskými
závody do Dírenského potoka a řeky Lužnice a
časté havárie v areálu Lada Soběslav.
Ve druhé polovině šedesátých let a v sedmdesátých letech pokračoval rozvoj organizace.
Rok 1965 se stal na dlouhá léta rekordním co do
počtu úlovků. Na místním revíru bylo členy uloveno 11 839 kg. Ve stejném roce byly zahájeny

práce na budování vlastní soustavy v Mokerských strouhách, kde postupně vznikly rybníky
Zuzana, Petr, Záchytný a Zádržný. V domovském areálu Na Brousku členové zbourali starou pilnici a opravili sádky. Pozemky Na
Brousku organizace získala do trvalého bezplatného užívání a původní stodolu využívala pro
uskladnění rybářského nářadí. Místní organizace hospodařila již na 40 rybnících a počet členů
se zvýšil na čtyři stovky. V roce 1968 byla celoživotní práce dlouholetého člena výboru a kronikáře Josefa Balatého a jednatele a referenta pro
mládež Josefa Chalaše oceněna nejvyšším svazovým vyznamenáním Zlatým odznakem za zásluhy o rybářství. Stejné ocenění získal roku
1976 hospodář Karel Liška. Pracovně náročným
se stal rok 1977, kdy bylo při průtržích mračen
poškozeno osm hrázových těles.
V osmdesátých letech organizace stavebně
rozvíjela svůj areál Na Brousku. Rybáři zde do
roku 1988 postavili garáž, klubovnu, dílny,
sklad nářadí, šest nových betonových sádek a
opravili rybníček. Uvnitř vedení však došlo
k roztržkám, které vyústily k vyloučení některých členů z výboru. Jako by to byla předzvěst
budoucích událostí. Významné společenské
změny roku 1989 se bohužel negativně projevily na činnosti organizace, do které vstoupily
snahy vedoucích funkcionářů o soukromé podnikání. V roce 1991 místní organizace založila
společnost s ručením omezeným SORYBA, do
které přešel v průběhu několika let téměř všechen majetek organizace. Zároveň skončilo

Štika ulovená Josefem Stárkem v Lužnici roku 1949

hospodaření na rybnících. Organizace začala
ztrácet části revírů a v důsledku založení nové
místní organizace v Roudné vystoupivšími členy
hrozila ztráta pískoven v Roudné a části Lužnice.
Na nesouhlas s praxí vedoucích funkcionářů a
s jejich podnikatelskými aktivitami klesl počet
členů místní organizace na polovinu. Většina
z nich odešla do sousedních organizací v Roudné,
Plané a Veselí nad Lužnicí nebo se o sportovní rybářství přestali zajímat úplně. Nejbolestnější byla
ztráta zázemí a veškerého majetku Na Brousku,
který ze společnosti SORYBA dál přešel na jiné
firmy provázané s bývalým vedením. O vše, co
soběslavští rybáři svojí prací a potem vybudovali,
během krátkého období přišli. Hrozil úplný zánik
organizace.
Petr Lintner (pokračování příště)

Josef Chalaš a Karel Liška při výlovu Švadlaček
v roce 1968

Rybolov na Nadýmači v roce 1958
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Z činnosti hasičů

 3.8. Požár strniště v obci Újezdec. Zásah pro-

Události PS Soběslav 4. 7. – 16. 8. 2015
 16.7. Otevření bytu ve Zvěroticích.
 16.7. Pomoc při transportu pacienta do sanit-




 16.7. Odstranění padlého stromu na vozovku







ního vozu ve Veselí n/L.
















u obce Krtov.
17.7. Požár skladu tlakových lahví v Sezimově Ústí. Zásah provedly jednotky HZS Jčk
PS Soběslav a PS Tábor a jednotky SDHO
Planá n/L a Tábor.
17.7. Požár kuchyně na nám. Republiky.
18.7. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu a motocyklu u obce
Brandlín. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
18.7. Požár strniště v Dolním Bukovsku.
19.7. Odstranění padlého stromu na vozovku
u obce Drahov.
20.7. Odstranění nalomené větve nad vozovkou u obce Horusice.
24.7. Požár suché trávy v Soběslavi, U Jatek.
24.7. Odstranění sršního hnízda v Soběslavi,
Wilsonova ulice.
25.7. Otevření bytu v Kvasejovicích.
26.7. Požár suché trávy v obci Skalice.
28.7. Otevření bytu, ulice Nad Hvížďalkou.
28.7. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u obce Budislav.
31.7. Požár strniště v obci Myslkovice.
2.8. Odstranění úniku provozních náplní z os.
automobilu na parkovišti ve Veselí n/L.
3.8. Požár elektroinstalace na čerpací stanici
ve Veselí n/L.

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ KD
Veselí n/L PODZIM 2015
· ŘÍJEN – termín bude upřesněn

A DO PYŽAM!
Brilantní komedie o tom, co vše se může přihodit při víkendové návštěvě, když milenka a
hospodyně Vašeho přítele “nosí” stejné jméno a jeho žena pro Vás není pouze jeho ženou.
Množství vtipných situací, zvratů, slovní komiky a vynikajícího herectví Jiřího Langmajera a ostatních protagonistů slibují opravdu
dobrou zábavu.
Hrají: Jiří Langmajer, David Suchařípa, Kateřina Brožová/Kamila Špráchalová, Kateřina Hrachovcová - Herčíková/Nela Boudová,
Eva Čížkovská, Martin Hruška/Zdeněk Vencl
· Čtvrtek 19. listopadu

INTERVIEW S UPÍREM
Co se stane, když se uprostřed noci začne osamělý hlídač skladu elektrospotřebičů měnit v
upíra!? V celkem nové přirozené 3D kvalitě s
písničkami a vysokým rozlišením emocí a
vtipu, uvádí jako svoji jedenáctou hru divadelní spolek Frída.
Hrají: Bára Munzarová, Radim Novák, Martin Trnavský
Začátky představení vždy v 19.30 hodin.
Změna programu vyhrazena.
Cena předplatenky 600 Kč. Předplatenka je přenosná. Prodej od 1. 9. 2015.














vedly jednotky HZS Jčk PS Soběslav a PS
Jindřichův Hradec a jednotky SDHO Kardašova Řečice, Újezdec a Veselí n/L.
4.8. Odstranění vosího hnízda v Roudné.
4.8. Požár nákladního automobilu a strniště u
obce Dvorce.
4.8. Odstranění následků dopravní nehody
traktoru a osobního automobilu u Doňova.
6.8. Odstranění vosího hnízda v Soběslavi,
ulice Na Výhlídce.
6.8. Požár lisu na slámu a strniště u Zvěrotic.
8.8. Požár lisu na slámu, strniště a lesní hrabanky u obce Skalice.
8.8. Odstranění padlého stromu na vozovku u
obce Chabrovice.
8.8. Odstranění úniku provozních náplní z os.
automobilu na parkovišti ve Veselí n/L.
9.8. Požár strniště v Přehořově. Zásah provedla jednotka HZS Jčk PS Soběslav a jednotka SDHO Přehořov.
9.8. Odstranění padlého stromu na osobní automobil u obce Vlkov.
9.8. Odstranění padlého stromu na vozovku a
provizorní oprava utržené střešní krytiny
v obci Zlukov.
10.8. Odstranění úniku provozních látek z os.
automobilu na dálnici D3 u obce Sedlečko.
10.8. Odstranění padlého stromu na vozovku
u obce Budislav.
11.8. Odstranění vosího hnízda ve Zlukově.
15.8. Odstranění sršního hnízda v areálu dětského tábora v Doubí.
16.8. Otevření bytu ve Veselí n/L.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice

KULTURNÍ DŮM VESELÍ N/L
· Pátek 25.9.

FRANTIŠEK KOP QUARTET
Jazzový koncert, novinky.
Velký sál KD od 20 hodin. Vstupné 200 Kč.

Připravujeme:
· Pondělí 19.10.

KRÁSNÝ JE ŽIVOT S HUMOREM
Klubový pořad s Ivo Šmoldasem.
Velký sál KD od 19 h. Vstupné 100 Kč
v předprodeji, 120 Kč na místě.

· Sobota 31.10.

Zájezd do Stavovského divadla v Praze na
komedii JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Odjezd v 15.30 h z autobusové zastávky u
KD. Cena zájezdu (představení včetně dopravy) 450 a 480 Kč.

· Úterý 10.11.

KONCERT JAKUBA SMOLÍKA
S KAPELOU
Velký sál KD od 19 hodin.
Vstupné 320 a 280 Kč.

· Úterý 1.12.

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY
MAKERS

Obec Vlastiboř pořádá
v sobotu 12. 9. 2015 posezení s dechovkou.
K tanci a poslechu zahraje kapela Vysočinka.
Začátek v 17 h v KD Vlastiboř.

září 2015

Policejní zápisník
 Neznámý pachatel (NP) dne 01.07.2015 z u-

zamčeného vozidla v Soběslavi odcizil černou koženkovou peněženku (hodnota 150,Kč), ve které měl majitel finanční hotovost ve
výši 1500,- Kč a platební kartu VISA. Dále
odcizil pánskou příruční koženkovou tašku
na doklady (hodnota 250,- Kč) ve které měl
OP, ŘP, technický průkaz a zelenou kartu ke
svému vozidlu. Tímto NP způsobil předběžnou škodu osobě V. K. ve výši 1.900,- Kč.

 Dne 02.07.2015 NP vnikla pod záminkou
vrácení přeplatku (v souvislosti s mytím oken
u sousedů), do bytu poškozené, kde v nestřeženém okamžiku odcizila z dřevěného kredence finanční hotovost ve výši 10.200,- Kč a
různé zlaté šperky v hodnotě 35.500,- Kč, vše
ku škodě poškozené M. J.

 Dne 09.07.2015 NP nalezl v prostorách pro-

dejny Penny hnědou pánskou koženou peněženku s finanční hotovostí a tuto nevrátil
poškozenému ani neodevzdal, čímž způsobil
poškozenému L. B. škodu ve výši 90.200,- Kč.

 V době od 01.06.2015 do 09.07.2015 dosud

neznámý pachatel vystupující na internetovém
portálu www.vinted.cz pod nickem shopfomuk v úmyslu obohatit se inzeroval na uvedeném portálu prodej značkových kabelek Obag.
Poté co poškozené ženy vložily domluvenou
finanční částku na bankovní účet, objednané
zboží nezaslal a přestal komunikovat. Tímto
svým jednáním neznámý pachatel uvedl poškozené v omyl a způsobil tak celkovou dosud
ustanovenou škodu ve výši 6.890,- Kč.

 P. P. jako žák autoškoly vykonal v Táboře a

blízkém okolí jízdy s motorovým vozidlem
(26 vyučovacích hodin), a to i přes skutečnost, že mu byl vysloven ve třech případech
zákaz řízení motorových vozidel všeho druhu
rozhodnutím Městského úřadu Tábor na období od 25.11.2014 do 25.3.2016.

Upozornění: v současné době se po Soběslavi pohybuje žena romského původu ve věku kolem 35 let, výšky cca 150 cm, silnější postavy,
hovořící česky, která používá legendu např. o navrácení přeplatku za mytí oken u sousedů a požaduje pod určitými záminkami vstup do jejich
bytu a poté v nestřeženém okamžiku odcizí finanční hotovost a různé drahé, drobné předměty např. zlaté šperky, náušnice, prstýnky apod.
OO Policie Soběslav
Obrazárna Špejchar Želeč nově otvírá
v době od 15. srpna do 30. září 2015 ojedinělou, originální výstavu 111 obalů starých gramofonových desek – singlů pod
názvem Vedle gramofonu.
Seznámíte se s historií vývoje tohoto hudebního nosiče, různým řešením přebalů a jmény konkrétních grafiků.
Souběžně je stále vystaven politický plakát
z padesátých let a krajiny G. Porše.
Pavel Šmidrkal

září 2015
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LETNÍ ŠKOLA AIKIDO
Ve třetím červencovém týdnu se v Soběslavi konal 21. ročník letní
školy aikido. Náš Aikido club Spartak Soběslav pořádal tuto největší událost pro aikidisty již pošesté. Stáž vedl jako v minulých letech technický
ředitel pro Českou republiku Daniel Vetter a prezident České asociace aikido Miroslav Kodym. Tohoto týdenního semináře se účastnilo opět velké množství aikidistů z různých klubů z celé České republiky a zhruba
dvě desítky zahraničních účastníků ze Švýcarska, Ukrajiny, Dánska a Slovenska. Řada účastníků složila úspěšně zkoušky na vyšší technické stupně (kyu). Jiní získali již mistrovský stupeň (dan), čímž ale cvičení aikido
nekončí, naopak začíná další cesta ke zdokonalování technik a jejich
preciznějšímu provedení.

Nábor nových členů
Bojové umění aikido cvičíme při TJ Spartak Soběslav již šestnáct let.
Během září a října tohoto roku bude probíhat nábor nových členů, a to
v době pravidelných tréninků:
úterý
děti
17.00 – 18.30
dospělí
18.30 – 20.00
čtvrtek
dospělí
18.00 – 20.00
Aikido cvičí lidé všech věkových kategorií. Začít můžete v jakémkoli
věku, proto neváhejte a přijďte se podívat.
Markéta Vaňáková

Ženy Spartaku Soběslav oddíl
„Sport pro všechny“
Řadu let cvičíme v pondělí a ve středu od 19 do 20 hodin pod vedením
cvičitelek Miluše Šanderové, Hany Komárkové a Jany Viturkové.
Naše cvičení je zdravotní, posilovací, ke kterému používáme pet lahve, gumy a molitanové válečky /žížaly/. Cvičíme bez hudby a bez
poskoků.
V letošním roce nás chodí 36 cvičenek, převážně důchodkyně.
Od poloviny června do poloviny září místo cvičení jezdíme na kolech
kolem Soběslavi. Po prázdninách začínáme cvičit 14. 9. 2015.
Od roku 2001 jsme uskutečnily 31 turistických výletů autobusem nebo
vlakem, vyšlapaly na 13 rozhleden. Náš poslední výlet byl 9. 6. 2015 na
zámek Jemniště a rozhlednu Špulka.
Srdečně zveme další zájemce do našeho cvičení.
Za ženy Sport pro všechny předsedkyně Miluše Šanderová,
metodička Drahoslava Lukešová, foto Jana Příplatová

8. RC Rally Soběslav
V sobotu 8.8. se na asfaltové ploše místního
Automotoklubu konal další ze závodů RC automodelů v měřítku 1:10. Tím byl 8. ročník RC
Rally Soběslav. Letos došlo konečně k prolomení kletby, všech 7 minulých ročníků bylo poznamenáno proměnlivým počasím. Několik
soutěží bylo kvůli dešti zkráceno a jeden závod
byl dokonce zrušen. Ovšem letos jsme zažili
opačný extrém, od časných hodin jasná obloha a
už dlouho před polednem teplota překročila tropickou třicítku.
Po ránu, kdy probíhala příprava tratí, se ještě
za příjemného počasí začali sjíždět všichni soutěžící. Po přejímkách se nás na startu v 9 hodin
sešlo 25. V plánu bylo odjet 10 rychlostních
zkoušek o celkové délce necelých 9 km. Od prvních metrů nasadil přímo pekelné tempo Honza
Brich z Prahy se svým Fordem Fiestou a během

úvodních zkoušek si vyjel náskok, který pak během dalšího průběhu závodu stále navyšoval.
Nakonec se mu podařilo být nejrychlejším ve
všech 10 rychlostních vložkách, což je za dané
konkurence mimořádný výkon. Za jeho zády
probíhaly po celý den dramatické boje o zbývající dvě pozice na stupních vítězů. Z těchto byl
brzy vyřazen jeden z favoritů Petr Pavlát, kterému ve čtvrté vložce vypověděla poslušnost jeho
Audi Quattro a ztratil tak skoro 2 minuty. Nejlepším ze zbytku startovního pole tak nakonec
byl loňský šampion Jirka Hadrava z Českého
Krumlova, třetí dojel po překvapivém výkonu
Filip Strahal z Prahy před svým týmovým
kolegou Michalem Bouchnerem.
Snad nebyla tímto ročníkem, po předchozích
deštivých, založena nová tradice tropických závodů. Po dojetí a vyhlášení jsme toho měli
všichni dost, tekutin se vypilo a vypotilo za celý
den opravdu hodně. Na vlastním závodu se počasí ovšem moc nepodepsalo, všichni do toho
dali maximum a na výkonech to bylo znát.
Dalším závod se bude konat ve dnech 11.
a 12. září v nedalekém autokempu v Karvánkách a bude jím 8. RC Rally Lužnice. Start je
plánován na pátek od 18:00 hodin. Za světla se
v 1. etapě odjedou 3 rychlostní zkoušky a po
setmění od cca 20:30 je plánována 2. etapa čítající opět 3 rychlostní zkoušky. Během těchto
bude každý ze soutěžících modelů mít vlastní
osvětlení. Start sobotní etapy je plánován na

10:00 hodin a na programu bude 8 rychlostních
zkoušek v lesních úsecích. Závod je opět započítáván do šampionátu RC Rally Tábor 2015.
Bližší informace na www.rc-tabor.com.
Za pořadatele Tomáš Šena
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Vpravo Peltán Jiří (č. 9) a Mazouch Milan (č. 6) proti týmu TJ Štěchovice

Výsledky 22. ročníku letního turnaje mužů v kopané 2015
Turnaj „O pohár starosty města Soběslav“ se
uskutečnil v sobotu 18. července v areálu TJ
Spartak Soběslav. Za velmi pěkného počasí turnaji přihlíželo přibližně 150 diváků. Zúčastnila
se družstva FJ TJ Štěchovice, FK Jindřichův
Hradec 1910, Malše Roudné a domácí FK
Rašelina Soběslav.
VÝSLEDKY:
1. semifinále:
· Malše Roudné – FK Jindř. Hradec 0:3 (0:2)
Branky: Kučera 2x, Koutný
2. semifinále:
· FK Rašelima Soběslav – FK TJ Štěchovice
0:4 (0:2). Branky: Jakobovský, Kotlík, Drobílek, Hřebeček
O 3. místo:
· FK Rašelina Soběslav – Malše Roudné 0:5
(0:0). Branky: Trněný, Jasanský, Vávra, Bartyzal, Rezek

Finále:
· FK Jindřichův Hradec 1910 – FK TJ Štěchovice 1:3 (1:2)
Branky: Horka – Drobílek, Říha, Kotlík
Nejlepší hráči mužstev:
· FK Rašelina Soběslav – Boháč Jan
· FK Jindřichův Hradec 1910 – Novotný Jiří
· FK TJ Štěchovice – Busta Filip
· Malše Roudné – Otepka Rudolf
Ceny předával starosta města Jindřich Bláha
a předseda oddílu Marek Nývlt. Všichni trenéři
Radek Hajič, Hruška Jiří, Mertl František, Marek Černoch jako tradičně dostali velký koláč,
který darovala pekárna Peta Soběslav. Další
sponzoři: město Soběslav, Autoservis Jindra
Soběslav, Bohemia Chips.
František Maršík

Okolo jižních Čech projede přes Soběslav
Nejdelší cyklistický etapový závod v České
republice s názvem Okolo jižních Čech se v letošním roce podívá i na území našeho města.
Peloton elitních cyklistů převážně z evropských
zemí projede Soběslav v neděli 6. září při etapě, která začíná v Protivíně startem v 11 hodin a
končí po 163 km v Jindřichově Hradci. Jelikož
Soběslav je na 52. km etapy, lze odhadovat, že
závodníci do Soběslavi přijedou cca ve 12:10,
čas je však velmi přibližný!!! Celý konvoj, čítající množství doprovodných aut pořadatelů a
policie, doprovodných motorek, mechanických
vozů, dorazí ze směru od Bechyně, přejede

hlavní silnici, kolem škol na náměstí. Odtud vyjede směr Tučapy a na konci Soběslavi odbočí
směrem na Sedlečko. Přesné znění etap včetně
map a aktuálních informací o průběhu závodu
najdete na stránkách www.okolojiznichcech.cz
Startovní listina je vždy známa až při prezentaci těsně před závodem, ale již nyní lze říci,
že na startu se v pelotonu cca 140 závodníků objeví ve svých týmových barvách i soběslavský
rodák a jeden z nejlepších českých cyklokrosařů, vítěz Českého poháru, držitel medailí
z evropských šampionátů JAKUB SKÁLA.
-jk-

G. BENEDIKT SOBĚSLAVSKÝ MARATON
VELKÉ FINÁLE JIHOČESKÉHO POHÁRU MTB
Stejně jako každý rok G. Benedikt Švec Cykloteam Želeč a město Soběslav zve širokou veřejnost
na G. BENEDIKT SOBĚSLAVSKÝ MARATON, který se bude konat v sobotu 5. 9. 2015 v kempu na plovárně. Zde bude probíhat i prezentace závodníků od 7:00 do 8:30 hodin pro děti a od 7:00
do 11:00 hodin pro dospělé. Start dětí v 9:00 hodin a dospělých v 11:30 a 12:00 hodin, také na plovárně. Přihlásit se lze na stránkách www.jihoceskymtbpohar.cz. Jako tradičně se závodníci mohou zúčastnit okruhu dlouhého 42 km nebo 30 km. Trať vede po okolí Soběslavi, je tvořena
z části asfaltem, větší část jsou polní a lesní cesty. Na okruhu je několik zajímavých výjezdů, ale
i sjezdů a také brody přes potok. Závodů se mohou zúčastnit i děti na odrážedlech a děti na jízdních kolech. Všichni jsou srdečně vítáni a zveme je i na dobrou tombolu.
Martin Švec

Zprávy o mužstvu
mužů „A“
V klubu FK Rašelina Soběslav došlo v letním období k větším změnám. Na hostování přišli Dvořák z Kamenice nad Lipou, Madar
z Kardašovy Řečice, Chotovinský z Chýnova,
Prášek a Novotný-Hanzal z Táborska. Se zraněním se potýkají Janoušek Petr, Polišenský Jaroslav. Do přípravy se zapojilo 18 mužů včetně
2 brankářů a po dohodě bude mužstvo „B“ trénovat a hrát zápasy v Soběslavi. Jinak se nám
podařilo mužstvo udržet pohromadě a doufám,
že i kvalitně připravit na podzimní část KP.
Zúčastnili jsme se dvou turnajů. Doma, kde
jsme skončili na čtvrtém místě (viz článek) a ve
Veselí, odkud jsme si přivezli pohár za první
místo. Sehráli jsme dva přátelské zápasy s U19
Táborsko a Kamenicí nad Lipou. Byly odehrány již dva mistrovské zápasy.
Turnaj Veselí:
· Malše Roudné – FK Rašelina Soběslav 0:1
(0:1). Branka Soběslav: Dvořák

· Lokomotiva Veselí nad Lužnicí – FK Rašelina Soběslav 1:2 (0:2)
Branky Soběslav: Prášek 2x
Přátelská utkání:
· Táborsko U19 – FK Rašelina Soběslav 5:8
(1:3). Branky: Dvořák 2x, Hanzal 2x, Doležal 2x, Novotný-Hanzal, Šmídmajer – Kostka 2x, Pták, Jírava, Mendl

· FK Rašelina Soběslav – TJ Slovan Kamenice
nad Lipou 2:2 (1:1)
Branky: Peltán, Prášek – Strašík 2x
Mistrovské utkání
· FK Rašelina Soběslav - FC Písek B 1:2 (1:0)
Branky: 44. Šmídmajer – 46. a 86. Zušťák.
O dalším průběhu mistrovských utkání Vás
budu informovat v dalším vydání Hlásky. Jinak
více se dozvíte na nových internetových stránF. Maršík
kách www.fkraselina.cz.
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Využijte možnost reklamy ve svých novinách:
pište nám na e-mail: hlaska@musobeslav.cz.

www.musobeslav.cz
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Půjčky

Od 5 do 50.000 Kč
Splatnost 8 – 13 měsíců
Platba 1x měsíčně

Kontakt:
725 838 719
Koupě

Půjčovna svatebních
a společenských šatů

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

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

www.pujcovna-monika.cz

· Koupíme dům, byt, chatu nebo pozemek
v Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862

· Levně prodám dýhovanou obývací stěnu
(6 skříněk). Cena dohodou.
Tel. 733 776 319

· Koupím garáž nejlépe Na Svépomoci.
Tel. 776 301 859

Ostatní

· Sháním byt ke koupi v Soběslavi.
Tel. 601 336 000
· Hledáme rod. dům v Soběslavi a okolí. Pouze
koupě. Tel. 724 131 747
· Koupím byt v Soběslavi 2+1 nebo 3+1 s výtahem, max. 3. patro. Tel. 728 708 179
· Koupím tříkolku pro dospělé.
Tel. 602 952 346

Prodej
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám oves z letošní sklizně 350,-/q.
Tel. 604 186 115
· Prodám pozemek 2514 m2 v Soběslavi, určený ke stavbě rekreační chaty s možností trva2
lého bydlení. Cena 300 Kč/m , při rychlém
jednání možná sleva. Tel. 724 705 580
· Prodám dámský originál kyjovský kroj.
Tel. 381 524 101, 222 514 664

září 2015

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

· Nabízím domácí péči o staré a nemocné lidi
v Soběslavi i okolí. Mám dlouholeté zkušenosti. Tel. 777 64 39 91
· Pronajmu nový byt 2 KK, zahrada, garáž,
místo na parkování. Tel. 777 907 750
· Hledáme ošetřovatele/ku nebo společníka/ci
k dospělému chlapci s tělesným postižením
bez mentálního postižení. Chlapec je na vozíčku, kompletní péče nutná. Jednalo by se o
občasnou 24 hodinovou domácí péči.
Finanční podmínky a ostatní informace po
ústní dohodě.
Kontakt: telefon 721 971 202,
e-mail adelakubickova@seznam.cz.
· Pokud byste měli možnost si přivydělat
10 – 15.000 Kč měsíčně, aniž by to ohrozilo
Vaše zaměstnání…zajímalo by Vás to?
www.pzdgroup.cz/mono

INZERUJTE VE SVÝCH NOVINÁCH - hlaska@musobeslav.cz
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Insurance waves s.r.o.
… kvalita a jistota

 Pojištění: majetku, vozidel, osob, odpovědnosti, bytových

domů, právní ochrany, obcí
 Finanční služby: hypoteční úvěry, spotřebitelské úvěry,
stavební spoření, běžné účty, termínované vklady
 Speciální finanční služby v oblasti dotací, financování
podnikatelských projektů
 Řešení poradenství a pojištění pohledávek v segmentu
malých a středních podnikatelů
 Komplexní služby klientům dle potřeb, správa pojištění
 Audit, optimalizace a aktualizace pojistných smluv
 Zajištění výběrových řízení u pojišťoven a bank
 Dozor a pomoc s likvidacemi pojistných událostí klientů
Těšíme se na Vaši návštěvu v kanceláři
na náměstí Republiky 143, Soběslav (vedle Květinky)
Tel.: 777 67 97 85 Janečková, 603 72 27 48 Horváthová

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

Správa lesů města Soběslavi nabízí

štípané palivové dřevo
Délka polen 25-50 cm dle přání zákazníka

Dřevina: smrk, borovice, bříza
Tel. 381 521 169

Cena inzerce v novinách:
1 řádek šíře 6 cm: 12 Kč + DPH
2
Plošná inzerce: 8 Kč/cm + DPH
Zvláštní grafická úprava (logo): 50 Kč

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

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

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

·
·
·
·
·

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

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659
Pravidelné
cvičení pro ženy
Po prázdninách
zahajujeme
8. září
Každé úterý a čtvrtek od 19 h
v tělocvičně SŠŘ (Wilsonova ul.) Soběslav

Střídání cvičebních stylů:
· Body styling
· Body form
· Kalanetika
· Pilates – balantes
Lektorka: Mgr. Irena Mrázová
Tel. 606 617 016
irenamrazova19@seznam.cz

září 2015
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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

KB BLOCK

- sádrokartony

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

PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
mobil: 773 558 127, 606 558 127
e-mail: podlahypeterik@seznam.cz

Podzimní kurz hubnutí

DODÁVÁ A POKLÁDÁ:
laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
vinylové podlahy, přírodní linoleum
masivní podlahy, korkové podlahy
PVC, koberce pro bytové i komerční využití
vyrovnávání betonů samonivelačními stěrkami
vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami
Dovoz vzorků podlah a zaměření ZDARMA

n
n
n
n
n
n

Milé dámy,
zveme vás na další kurz hubnutí.
Ve skupině a s podporou jde vše snáze.
Pomůžeme vám dostat tělo i mysl do „pohody“
a zbavit se přebytečných kil.
Užijte si každou neděli s psycholožkou
Janou Říčařovou a cvičitelkou Irenou Mrázovou.

Na kurz lze uplatnit příspěvek VZP.

Začínáme 20. září 2015 od 17:00 do 19:00 hod.
v Soběslavi – Dům dětí a mládeže (Domeček)
Kurzy mají celkem 11 lekcí,
cena kurzu je 2900 Kč.
Kontakt: ricarova.jana@seznam.cz
mobil: 606 610 898

Uzávěrka novin je 15. 9. 2015
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AUTOSERVIS
SMÍTKA PAVEL
Do našeho týmu hledáme schopného
automechanika.
Požadujeme praxi v oboru.
Zájemci se mohou hlásit na tel.: 776 015 850
nebo osobně na provozovně
Chlebov 53, 392 01 Soběslav
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