9
MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 27

září 2018

Dočtete se v tomto čísle:

10.00

Dožínkový průvod městem se zastavením
u nových lip na náměs� Republiky

10.30

Zahájení dožínkových slavnos�

10.45

Folklorní soubory Ráček, Jitra,
Soběslavská chasa mladá

12.00

Kuchařská show Martina Škody

13.00

Dechová hudba Vysočinka

15.00

Profi hasičská show před kulturním domem

16.00

Javory

18.00

Keltain a Divoké strunky

20.00

Miro Žbirka

21.30

Zakončení dožínkových slavnos�

1

Virtuální univerzita třetího věku

2

2

Práce na rybníku Nový pokračují

5

3

Parkování v centru města

6

4

Seznam kandidátů do Zastupitelstva města 13
Soběslavi

5

Prezentace volebních stran

15

6

Rozhovor: Soběslav v období
první republiky

18

67

Pomozte najít bývalé zaměstnance
a nábytek firmy Jitona

19

DOPROVODNÝ PROGRAM SLAVNOSTÍ
•

dětský skákací koutek,

•

slaměný workshop,

•

RC Sobík terasa,

•

ukázka agro techniky,

•

otevřené hradní sklepení,

•

výstava ve věži Hláska.
(ZMĚNA PROGRAMU
SLAVNOSTÍ VYHRAZENA)

V rámci Dnů evropského
dědictví budou po dobu
slavnos�
zpřístupněny
soběslavské památky. Zdarma můžete zavítat do městské věže, Rožmberského
a Smrčkova domu, prostor
Rožmberského hradu a věže
Hláska.
Více str. 2

od 21 h
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NEPŘEHLÉDNĚTE

OBSAH
Zprávy z města

3

Společnost

6

Kultura a volný čas

7

Soběslavské školy informují

10

Spolky a organizace

12

… podzimním semestrem. Tématem studia budou České dějiny v souvislostech, 2. díl. Semestr
začíná 2. 10. 2018 v malém sále KDMS v 10 hod.
Sál pro Vás bude připraven od 9 hod. Případní noví
nebo ještě nerozhodnutí zájemci se mohou nezávazně zúčastnit prvního semináře. Jste srdečně zváni.
V případě dotazů volejte na tel. 720 330 219.
Lída Zbytovská

Různé

17

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Pozvánky z okolí

19

Sport

20

Inzerce

21

ZÁŘIJOVÉ AKCE V SOBĚSLAVI A OKOLÍ
•

2. 9. Burza a trhy drobného zvířectva a farmářských produktů, areál
Českého svazu chovatelů, 7 – 11 h

•

8. 9. O pohár města Soběslav – 7. ročník orientační soutěže historických vozidel, areál před gymnáziem a ZŠ E. Beneše, v 10 h výstava
vozidel, ve 12 h start

•

8. 9. Soběslavský cyklomaraton – Jihočeský pohár MTB, trasy
A 50 km, B 35 km, kemp TJ Spartak Soběslav, 8 – 10.30 prezence,
start trasy A v 11.30 h, B v 11.45, cca v 16 h vyhlášení vítězů,
dětské závody v areálu kempu od 9 h

•

9. 9. Sousedské slavnosti na Promenádě, park Promenáda
za poliklinikou, 14 - 17 h

•

12. 9. Beseda s Erikem Taberym – novinář a šéfredaktor časopisu
Respekt, terasa knihovny, 18 h

•

14. 9. Before party – koncerty Mirai a Náhodného Výběru, areál
Rožmberského hradu, 21 h

•

15. 9. Soběslavské slavnosti dožínkové – celodenní dožínková slavnost,
dobový jarmark, program pro děti a ohňostroj, areál Rožmberského
hradu a park u knihovny, 10 – 22 h

•

18. 9. POPOPO – podzimní podvečer poezie IV. – recitace básní
s hudebním a pěveckým doprovodem, knihovna, 17.30 h

•

22. 9. Dobroběh – benefiční běh na podporu dobrovolnického
centra Rolničky, kemp TJ Spartak Soběslav, od 9 h

VÝSTAVY:
•
18. 8. – 30. 9. Soběslav 21. 8. 1968 objektivem Járy Novotného
– výstava fotografií, Blatské muzeum – Smrčkův dům
•

18. 8. – 31. 10. Na frontě a v zázemí. Sto let od konce Velké války
– výstava fotografií, Blatské muzeum – Rožmberský dům

•

22. 8. – 15. 9. Kdyby kvetly šeříky… – výstava fotografií ze srpna 1968 ,
knihovna – věž Hláska

•

4. 9. - 21. 9. výstava amatérských kreseb Martina Žaldy
(vernisáž 4. 9. od 16.30 h)

PŘIPRAVUJEME:
•

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU POKRAČUJE

2. 10. Virtuální univerzita třetího věku – první přednáška,
malý sál kulturního domu, 10 h (sál bude připraven v 9 h)

Dny evropského dědictví se konají každoročně od
roku 1991 vždy druhý zářijový víkend pod záštitou Rady Evropy. Od roku 1998 je jejich hlavním
garantem Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska. Město Soběslav je řádným členem tohoto sdružení. V rámci Dnů evropského
dědictví se každoročně otevírá mnoho výjimečných
architektonických, archeologických a technických
památek, hradů, zámků, kostelů, katedrál, muzeí,
galerií, knihoven, ale i soukromých a veřejných
budov, které nebývají běžně přístupny veřejnosti.
V rámci Dnů evropského dědictví budou v sobotu
15. 9. 2018 v Soběslavi zdarma zpřístupněny prostory Rožmberského hradu, strážní věže Hlásky,
Blatského muzea - Rožmberského a Smrčkova
domu a městské věže u kostela sv. Petra a Pavla. Letošní ročník Dnů evropského dědictví má
Národní téma „Společné dědictví, společné hodnoty“. V prostorách Rožmberského domu, Smrčkova domu a strážní věže Hlásky budou ke zhlédnutí výstavy fotografií ke stému výročí republiky.
Na hradním nádvoří se budou odehrávat od 10.00
do 22.00 hodin Soběslavské slavnosti dožínkové.
V předvečer proběhne Before party, kde vystoupí
skupiny MIRAI a Náhodný Výběr.
Zveme srdečně všechny návštěvníky.
Ing. Miroslava Ctiborová
odd. územního plánování a památkové péče

Město Soběslav srdečně zve na
Zastupitelstvo
města Soběslavi
19. 9. 2018
od 18 h
malý sál KDMS

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

Středa 5. 9. a 19. 9.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
14. schůze Rady města
Soběslavi, která
se konala 21. srpna 2018.

Usnesení č. 14/212/2018
Rada města bere na vědomí
informaci starosty města Ing.
Jindřicha Bláhy a místostarosty
města Mgr. Vladimíra Drachovského o přípravě projektu dopravního přestupního terminálu
v Soběslavi.
Usnesení č. 14/213/2018
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku města
Soběslavi č. 3/2018 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem a obecně závaznou vyhlášku města Soběslavi
č. 4/2018 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů dle návrhu
předloženého tajemníkem MěÚ
Ing. Radkem Bryllem.
Usnesení č. 14/214/2018
Rada města bere na vědomí
informaci ředitele Kulturního
domu města Soběslavi Mgr.
Petra Valeše o přípravě, organizačním zajištění a financování
městských „dožínkových“ slavností, které se uskuteční v sobotu 15. 9. 2018.
Usnesení č. 14/215/2018
Rada města souhlasí s programem 19. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční ve středu 19. 9. 2018
od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi:
1. Složení slibu člena ZM
2. Změna č. 3 rozpočtu města
v roce 2018
3. OZV č. 3/2018 o stanovení
systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů a
nakládání se stavebním
odpadem
4. OZV č. 4/2018 o místním

poplatku
za
provoz
systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů
5. Majetkové převody
6. Různé
Usnesení č. 14/216/2018
Rada města souhlasí s konáním
svých zasedání do ustavujícího
zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi
v
následujících
termínech: 16. 10. a 30. 10.
2018.
Usnesení č. 14/217/2018
Rada města projednala žádost
fotbalového klubu TJ Spartak
Soběslav o finanční podporu na
úhradu části nákladů spojených
s účastí družstva mužů v divizní
soutěži. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit
finanční příspěvek fotbalovému
klubu TJ Spartak Soběslav
ve výši 250.000 Kč.
Usnesení č. 14/218/2018
Rada města souhlasí na základě žádosti Ing. Martina Kákony, Soběslav, s umístěním dřevěného směrového ukazatele
na stromu na pozemku parc.
č. 2363 v k. ú. Soběslav, který
je ve vlastnictví města Soběslavi.
Usnesení č. 14/219/2018
Rada
města
schvaluje
vyjádření potřebnosti sociální
služby poskytované podle
zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, dle
návrhu předloženého paní
Janou
Hákovou,
vedoucí
SZO MěÚ Soběslav, těmto
organizacím: FOCUS Tábor,
z. s., Tábor, Svaz neslyšících
a nedoslýchavých osob v ČR,
z. s., Poradenské centrum
Tábor, Tyﬂokabinet České
Budějovice, o. p. s., České
Budějovice, Středisko rané
péče SPRP, pobočka České
Budějovice, Krizové centrum
pro rodinu a děti v Jihočeském
kraji, z. ú., České Budějovice,
I MY, o. p. s., Soběslav, APLA
Jižní Čechy, z. ú., České
Budějovice. Toto vyjádření se
vydává z důvodu podání žádosti
o
zařazení
poskytovatele
sociálních služeb do základní
sítě
sociálních
služeb

Jihočeského kraje.
Usnesení č. 14/220/2018
Rada města souhlasí s vyřazením majetku z evidence města
dle návrhu předloženého inventarizační komisí.
Usnesení č. 14/221/2018
a) Rada města ruší usnesení
RM č. 7/110/2018 ze dne 10. 4.
2018.
b) Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy mezi
městem Soběslav a firmou
Energy Benefit Centre, a. s.,
Praha, na manažerské řízení
akce „Zimní stadion v Soběslavi
– snížení energetické náročnosti“ za cenu 150.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 14/222/2018
Rada města souhlasí s prominutím jednoho měsíčního nájemného za pronájem nebytových
prostor v domě ve vlastnictví
města čp. 144 na náměstí Republiky v Soběslavi firmě Jiří
Kovář, Soběslav, a firmě CompuTel CZ, s. r. o., Soběslav,
z důvodu rekonstrukce výloh.
Usnesení č. 14/223/2018
a) Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi
městem Soběslav a p. Michalem Lukuczem, Soběslav, na
pronájem budovy (bývalý sklad
ČD) na pozemku p. č. 4028
v k. ú. Soběslav. Smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou od
12. 6. 2018.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dodávce
vody a o odvádění odpadních
vod mezi městem Soběslav
jako odběratelem, Čevak, a. s.,
České Budějovice, jako dodavatelem a p. Michalem Lukuczem, Soběslav, jako oprávněnou
osobou, na zajištění dodávky
vody a odvádění odpadních vod
v uvedeném objektu.
Usnesení č. 14/224/2018
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku p. č. 3504/5
o celkové výměře 104 m², který se skládá z dílu „c“ o výměře 27 m² a z dílu „d“ o výměře
77 m², a pozemku p. č. 4022/92
o celkové výměře 1 m² Správě
železniční dopravní cesty, státní

organizace, Praha, z důvodu
majetkoprávního
vypořádání pozemků po dostavbě železničního koridoru I. etapy Veselí n. L.
– Soběslav.
Usnesení č. 14/225/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi mezi městem Soběslav
a p. Otakarem Slezákem, Tábor, pro stavbu „Zimní stadion
v Soběslavi – snížení energetické náročnosti“ za cenu 93.000
Kč + DPH.
Usnesení č. 14/226/2018
Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo mezi městem
Soběslav a firmou Jihostav
Soběslav, s. r. o., Soběslav,
na provedení záklopu stropu
a stavebních prací v objektu
bývalé školy v Nedvědicích
čp. 3 za cenu 87.190 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 14/227/2018
Rada města souhlasí s konáním
akce „Zažít město jinak“
pořádanou spolkem Soběslávka
9. 9. 2018 od 14:00 hod. do 17:00
hod. v parku na Promenádě.
Usnesení č. 14/228/2018
Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy
Soběslav, Komenského 20, Mgr.
Jana Holase souhlasí s přijetím
účelově určeného peněžitého
daru od společnosti WOMEN
FOR WOMEN, o. p. s., Praha,
prostřednictvím charitativního
projektu „Obědy pro děti“ na
úhradu obědů v rámci školního
stravování pro sedm žáků této
základní školy v období od 1. 9.
2018 do 30. 6. 2019 v celkové
částce 35.956 Kč.
Usnesení č. 14/229/2018
Rada města na základě žádosti
ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny
Krejčové souhlasí s pořízením
investičního majetku – myčky
nádobí Winterhalter UC-M
230 V (2ks) za celkovou cenu
192.400 Kč + DPH.
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Město Soběslav
vyhlašuje v souladu s § 7 zákona
312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně
některých zákonů výběrové řízení
na obsazení místa vedoucího odboru
organizačního a správy majetku
Městského úřadu v Soběslavi
Druh práce: komplexní zajištění majetkových převodů města, komunikace
s organizacemi zřízenými městem a koordinace správních činností vykonávaných odborem. Místem výkonu práce je
MěÚ Soběslav, náměstí Republiky 59/I,
Soběslav.
Předpoklady pro vznik pracovního
poměru:
• splnění předpokladů pro vznik
pracovního poměru úředníka dle
§ 4 zák. č. 312/2002 Sb.,
• vysokoškolské vzdělání
• zkušenosti s fungováním veřejné

•
•
•

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto
náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození,
• státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu nebo číslo
dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního občana,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
•

•

starší než 3 měsíce, u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem, pokud takový
doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením,
lustrační osvědčení (nepředkládají
osoby nar. po 1.12.1971),
ověřená kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání.

správy,
schopnosti řízení kolektivu,
práce s PC, uživatelská znalost
programů MS Office,
řidičský průkaz skupiny B.

životopis, ve kterém se uvedou
údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících
se správních činností,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne

•
•

Předpokládaný nástup 1. 1. 2019.
Platové zařazení: dle NV č. 341/2017 Sb.,
v platném znění – 10. platová třída.
Uchazeči o místo vedoucího odboru
musí podat písemnou přihlášku na
podatelnu městského úřadu nebo
elektronickou poštou na centrální adresu
úřadu nejpozději do 21. 9. 2018. Bližší
informace podá tajemník MěÚ Ing. Radek
Bryll, tel. 381 508 121.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav

ROZBORY VODY Z MĚSTSKÝCH STUDNÍ – ODBĚR ČERVENEC 2018
Město Soběslav nechalo letos opět
provést rozbory vody v některých
vytipovaných městských studních.
Bylo navázáno na mnohaletou
zvyklost informovat naše občany
v tomto období, v čase dovolených,
o kvalitě vody alespoň některých
studní v majetku města Soběslav,
které mohou při svých procházkách po okolí města potkat.
Rozbory vody byly provedeny
„pouze“ u čtyř studní, a to z důvodu již mnohokrát zmiňovaného,
kterým je nepochopitelná snaha některých našich spoluobčanů studny
poškozovat a vyřazovat z provozu.
Opět zmiňuji, jak finančně náročná
je jejich obnova a jak by tyto prostředky mohly být využity jinde
a účelněji. Nezbývá než doufat, že
si toto lidé uvědomí a situace se
zlepší natolik, že bude možno do
budoucna zprovoznit více stávajících zdrojů podzemní vody, které
je rok od roku čím dál větší nedostatek.
Nicméně město Soběslav zadalo
opravu dalších tří městských studní. Po úvaze byly vytipovány tyto
studny: studna před školní jídelnou
u ZŠ Komenského, před kostelem
sv. Víta a opravu studny na sídlišti
Svákov, za bytovým domem č.p.714
/III. Snad i v příštím roce se nám
podaří zrealizovat zprovoznění některého z dalších vodních zdrojů

na území města. Mým úmyslem
bylo podat občanům Soběslavi
informace o kvalitě vody i v těchto
zprovozněných zdrojích, ale vzhledem k vytíženosti Vodní záchranné
služby Soběslav, která předmětné opravy bude provádět, se toto
nepodařilo a budu vás o nich informovat v některém z příštích čísel
měsíčníku Hláska.
I v letošním roce bylo využito služby Zdravotního ústavu se sídlem

v Ústí nad Labem kontaktní místo
Tábor, kterým byly provedeny tzv.
„orientační rozbory“, a to v rozsahu: pH, amonné ionty, barva,
TOC, dusičnany, dusitany, chloridy, suma vápník a hořčík (tvrdost),
zákal, železo, enterokoky, Escherichia Coli, koliformní bakterie
a počty kolonií při 22°C.
Hodnocení vzorků bylo provedeno srovnáním zjištěných hodnot
jednotlivých ukazatelů kvality

vody s limitními hodnotami uvedenými ve vyhlášce MZ ČR č. 252
v platném znění (v dubnu letošního roku nabyla účinnosti Vyhláška č. 70, kterou se mění vyhláška
č.252/2004 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na pitnou
a teplou vodu a četnost a rozsah
kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů).
Tam, kde byla limitní hodnota překročena, je výsledek zvýrazněn.

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření
UKAZATEL

1.

2.

3.

4.

studna u sídl.
Svákov-za 714/III

studna za
MŠ Duha

studna u
kaple na
Svákově

Studna Svákov- dole
u kempu

pH

7

7,2

6,1

6,2

6,5-9,5

Amonné ionty mg/l

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

max.0,50

Barva mg/l Pt

7

7

<5

<5

max.20

TOC mg/l

3,5

3,3

1,4

1,6

max.5,0

Vyhl. č.252/2004Sb.,
ve znění platných
předpisů

Dusičnany mg/l

18

8

34

35

max.50

Dusitany mg/l

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

max.0,50

Chloridy mg/l

10

87

14

18

max.100

Vápník,Hořčík

3,92

1,87

0,592

0,685

2,0-3,5

(tvrdost vody) mmol/l
Zákal ZF(n)

3,05

0,87

<0,20

<0,20

max.5

Železo mg/l

0,221

0,171

0,009

0,013

max.0,2
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Ve vedlejším sloupci jsou pak limitní hodnoty
konkrétně uvedeny.
Následující komentář k protokolům vzorků vody z našich městských studní (odběr
23. července 2018) provedl rovněž výše zmíněný Zdravotní ústav:
1. Studna u sídliště Svákov – voda přijatelného
chemického složení, s nízkým obsahem organických látek i dusičnanů, ale mikrobiologicky
závadná. Ve srovnání s loňským rokem mírně
vzrostl obsah dusičnanů i organických látek –
nutno vodu i nadále sledovat. Situace ale může
být ovlivněna suchem a tím i nízkým stavem
vody ve studni (stagnující malé množství vody
má obvykle horší kvalitu). Voda má vyšší tvrdost, což znamená, že ve vodě jsou obsaženy
sloučeniny vápníku a hořčíku. To může být někdy na závadu při použití vody k zalévání.
2. Studna u mateřské školy Duha – voda přijatelného chemického složení, s trvale vyšším
obsahem chloridů. Voda ve studni je ale stejně
jako loni kontaminovaná koliformními bakteriemi a enterokoky.
3. Studánka u kaple (trvale vyvěrající pramen) – velmi „měkká“ voda s nízkým pH (typické pro agresivní vodu s možnými korozními účinky), s nízkým obsahem organických a
dusíkatých látek, chloridů i železa. Ve srovnání
s loňským rokem mírně vzrostl obsah dusičnanů – v tomto směru je pramen nutno nadále sledovat. Mikrobiální kvalita je velmi dobrá – byl
zjištěn jen ojedinělý nález bakterie související
s živočišným znečištěním. Vzhledem k situaci
v okolí pramene (volný přístup) není nález překvapivý. Přesto nelze vodu považovat za pitnou
a pro citlivé jedince může být riskantní i jednorázové napití.
4. Studánka pod svákovskou kaplí u kempu
– jedná se pravděpodobně o stejný pramen jako
u kaple s velmi podobným chemickým složením
vody a letos i s dobrým pH vody (pH je číselné
vyjádření stupně kyselosti nebo zásaditosti vody,
optimální je neutrální rozmezí cca 6 až 8). Mikrobiální kvalita je stejně jako loni velmi dobrá,
ve vzorku byl zjištěn jen ojedinělý nález běžných
člověku neškodných mikrobů. A to i za situace, že
výtokové ústí není nijak čištěno a v okolí je velký
pohyb osob. To svědčí o stabilní situaci pramene.
Vodu je možno použít k ojedinělému napití, ale
mikrobiální situace se může v průběhu roku i významně zhoršit (po deštích apod.).

Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření
UKAZATEL
1.
studna
u sídl.
Svákov za 714/III
Intestinální enterokoky
5!
KTJ/100ml
Escherichia coli
KTJ/100ml
Počty kolonií při 22°C KTJ/ml
Koliformní bakterie
KTJ/100ml

2.
studna u
MŠ Duha

3.
studna u
kaple na
Svákově

4.
studna
Svákov-dole u
kempu

Vyhl.
č.252/2004
Sb., ve znění platných
předpisů

3!

1!

0

max.0

0

0

0

0

max.0

2,02x103

22

0

9

max.500

7!

18!

0

0

max.0

Celkové zhodnocení:
Kvalita vody ve studních vykazuje setrvalý stav.
Mírné zvýšení dusičnanů a organických látek
u některých z nich může být zapříčiněno nízkým stavem vody ve studních.
Studny mají přijatelné chemické složení, nejsou
významně znečištěny organickými ani dusíkatými látkami. Bohužel studny jsou kontaminované bakteriemi z okolního prostředí, ale to je jev
zcela přirozený u zdrojů, které nejsou průběžně
čištěny a dezinfikovány, nebo kde voda stagnuje.
Voda je vhodná k příležitostnému zalévání pozemků, rozhodně ne k přímému pití.
Po dlouhodobém sledování mají dobrou a setrvalou kvalitu prameny na Svákově (obě místa).
Problémem je jen proměnlivá mikrobiologická
kvalita (běžný jev) a možná korozivnost vody.
Ale bylo provedeno jen zjednodušené vyšetření
vody, které nemůže odhalit případný problém
v obsahu spec. organických látek či toxických
kovů. Doporučovala bych alespoň jednou tento
tzv. úplný rozbor provést. Při dobrém výsledku by tyto prameny mohly sloužit jako určitý
náhradní zdroj pitné vody (při vhodné úpravě
a ochraně okolí).
Informace k mikrobiologickému rozboru:
Při ověřování mikrobiologické nezávadnosti
vody se nehledají bakterie či viry způsobující
známá onemocnění přenášená vodou, jako je
tyfus, infekční zánět jater, průjmová onemocnění virového původu apod. Bylo by to technicky,
časově i finančně neúnosné. Proto se používá
metoda tzv. indikátorů fekálního znečištění, při

které se hledají bakterie žijící ve střevním traktu
člověka a teplokrevných živočichů (Escherichia
coli, koliformní bakterie, enterokoky). Pokud se
ve vodě najdou některé z těchto bakterií, je voda
podezřelá, že přišla do kontaktu s výkaly či
zbytky živočichů a že může obsahovat patogenní bakterie a viry. Skutečnost, že voda ze studny
je dlouho používána bez jakýchkoli pozorovaných nepříznivých důsledků, ještě neznamená
garanci její nezávadnosti. U pravidelných uživatelů takové vody se snad může vyvinout tolerance k těmto bakteriím, ale onemocnět mohou
jak návštěvy a malé děti, tak uživatelé samotní,
pokud se v důsledku různých příčin jejich imunitní systém oslabí.
Vedle indikátorů fekálního znečištění se ještě
používají tzv. indikátory obecné kontaminace
(počet kolonií rostoucích při 22°C (nebo 36°C).
Přinášejí informaci o celkovém bakteriálním
znečištění vody, jejich zvýšené počty signalizují
průnik znečištění z okolí, stagnaci vody ve studni, přítomnost korozních produktů na stěnách
potrubí či sedimentu na dně.
Závěrem nutno opět zdůraznit, že vodu
v žádné naší městské studni není možno
z hlediska právních předpisů (zák.č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů v platném
znění) označit jako pitnou. Originál rozborů
s komentářem je k nahlédnutí na OŽP MěÚ
Soběslav - vodní hospodářství.
Ing. Marie Židová, OŽP

PRÁCE NA RYBNÍKU NOVÝ POKRAČUJÍ
Díky velmi teplému počasí, které umožnilo předčasnou sklizeň některých zemědělských plodin a tím uvolnění pozemků, bylo
začátkem srpna zahájeno odvážení vytěženého sedimentu z Nového rybníka.
Sediment bude nejdříve odvezen z horních lagun nad sousedním parkem a využité zemědělské pozemky budou uvedeny
do původního stavu. Poté dojde k odvozu
bahna i z mezideponie vytvořené v jihovýchodní části rybníka. Přitom dojde ke krátkodobému vypuštění rybníka, odbagrování

vočichů a rostlin budou ještě upřesňovány
v návaznosti na průběh prací.

provizorní hráze a vrácení leknínů, škeblí
a velevrubů do svého původního prostředí.
Termíny vypuštění rybníka a transportu ži-

Sediment je odvážen na zemědělské pozemky v okolí Chlebova a Přehořova, kde
bude i zaorán. Vlastní odvoz bude trvat
několik měsíců v závislosti na uvolňování
zemědělských pozemků a také na počasí.
Celá akce bude dokončena ještě v letošním
roce.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav
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PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA
S ohledem na ohlasy a dotazy obyvatel přinášíme nové informace
ohledně parkování v centru města.
Parkování v Soběslavi není zpoplatněné, ale je časově omezené.
Po příjezdu je potřeba označit čas
příjezdu na parkovacích hodinách,
které zakoupíte v papírnictví.
Časově omezená stání se v současnosti nachází:
- na vnějším okruhu náměstí (1 h),
- u polikliniky (2 h),
- u pošty (1 h),
- v Palackého ulici (před prodejnou zahradnických potřeb
a elektrem) (1 h).
Nezapomínejte onačit čas příjezdu.
Jednoduše si nastavte na parkovacím kotouči čas příjezdu vašeho
automobilu na parkoviště a umístěte jej viditelně za čelní sklo.
Jestliže nemáte po ruce parkovací
hodiny, napište čas příjezdu na viditelný kus papíru a umístěte ho
také za čelní sklo. Městská policie
tento přechodný způsob označení
také akceptuje.

běhne další fáze úpravy parkování
v Soběslavi, která se dotkne parkoviště u kulturního domu. Během
tří týdnů bude provedena úpravu
chodníků a povrchu. Vzniknou
také nová parkovací místa. Stání
bude omezeno na dvě hodiny.
Časově neomezená stání s větší
kapacitou parkovacích míst najdete
u vlakového a autobusového
nádraží (Riegrova ul.), u restaurace
Paluba (Nová ul.) a parkoviště
u Wilsonovy ulice.
Často kladený dotaz se týká také
systému rezidentního parkování
a zavedení rezidentních karet.
Město Soběslav zadalo požadavek
na tisk rezidentních karet, které se budou distribuovat nejdříve
v říjnu tohoto roku.
UZAVŘENÍ PARKOVIŠTĚ
A VZNIK NOVÝCH
PARKOVACÍCH MÍST
Počátkem srpna bylo z důvodu
rekonstrukce náměstí uzavřeno parkoviště na centrální ploše u kostela

sv. Petra a Pavla. Žádáme občany
o trpělivost a shovívavost, než
bude zaveden systém rezidentního
parkování, který by měl přispět
ke zklidnění situace parkování ve
městě. V Riegrově ul. (na autobusovém nádraží) vzniklo nové parkoviště s téměř 30 parkovacími
místy, které jsou volně k dispozici
občanům k neomezenému parkování v blízkosti centra města.
Od středy 8. 8. je dále v provozu
13 nových parkovacích míst na jižní straně centrální plochy náměstí
Republiky a další parkovací místa
v centru města přibydou.
ÚPRAVA PARKOVIŠTĚ
Po skončení soběslavských slavností (ve druhé polovině září) pro-

ZJEDNOSMĚRNĚNÍ
PROVOZU A OMEZENÍ
RYCHLOSTI
Do 30. září dojde ke zjednosměrnění provozu v Jirsíkově ulici
a omezení rychlosti v městské památkové zóně na 30 km/h.
V redakci jsme dále zaznamenali
stížnosti na neukázněné parkování aut na okrajových parkovištích
na náměstí Republiky, kde lidé
parkováním vozů přes vyznačená
stání zabírají více místa a ubírají
tak počet parkovacích míst na náměstí Republiky. Žádáme občany,
aby brali ohledy na jiné účastníky
provozu a své vozy parkovali do
vyznačených stání, která budou
zvýrazněna, aby byla lépe vidět.
redakce

VZPOMÍNKY A ROZLOUČENÍ
V pátek 27. července 2018 jsme se ve smuteční
síni soběslavského hřbitova rozloučili s panem
Kamilem Modlem, který po krátké a těžké
nemoci zemřel 21. 7. 2018 ve věku 73 let. Pan
Kamil Modl byl dlouholetým členem rady
a zastupitelstva města a také ředitelem Seniordomu Soběslav, který úspěšně uvedl po jeho

dostavbě do provozu. Záležitosti města řešil
vždy s přehledem a znalostí místních poměrů.
Při společných setkáních přidal také svůj
osobitý humor. Jeho náhlá smrt nás velmi
zarmoutila, bude nám moc chybět. Čest jeho
památce.
Ing. Jindřich Bláha – starosta města

Dopis na rozloučenou
Kamile, co jsi nám to udělal? Pořád čekám,
že se někde objevíš a řekneš, že Tvůj odchod byl jen jeden z Tvých šprýmů a vtipů, kterými jsi tak rád častoval své známé.
Známe se již čtyřicet let. Spojila nás nejdříve láska k ochotnickému divadlu a později
láska k lidem a práce v sociálních službách.
Stal ses mým režisérem a nakonec i šéfem.
Tolikrát jsi režíroval divadelní hry a ne
vždy jsi byl milosrdný k partě, která plnila
Tvoje přání a režisérské příkazy. Sem-tam
ukáply i utajené slzy, ale když bylo odehráno představení a spokojené obecenstvo
opouštělo sál, byla zapomenuta všechna
příkoří a radost hleděla z očí všech aktérů.
Stejně tak radostné chvíle prožívali i obyvatelé domů, které patří už jen seniorům.
Kde se objevil „pan ředitel“, tam stará
srdce pookřála a dlouho se mezi obyvateli

mluvilo o legráckách, které si ten na oko
nesmlouvavý vedoucí dokázal vymyslet
a uměl vážné věci i domluvy podat tak, že
nikoho ani nenapadlo si na cokoliv stěžovat. Přísnost musela být i na zaměstnance,
i tady občas tekly slzy, ale když šlo tak říkajíc „do tuhého“, Tvoje podaná ruka byla
vždy oporou a jistotou, že bude každému
pomoženo. A té legrace, co jsme s Tebou
zažili!
A teď najednou z ničeho nic opouštíš pozemskou scénu, odcházíš od rozdělané práce v divadle i ve veřejném životě, opouštíš
svůj milovaný, sluncem prosluněný Vlkov.
Režii Tvého žití přebral někdo daleko nesmlouvavější a pro ty, kteří byli kolem
Tebe, i hodně krutý. Zase tečou slzy, opět
vládne smutek. Jenže tentokrát nestačí jen
spustit oponu a vyjít s úsměvem do všední-

ho dne. Každý ví, že nejlepším a jediným
lékem je čas. Ten čas, který nakonec všechno zahojí, osuší slzy a přiměje každého,
aby pokračoval, jak je mu určeno. Zbývá
jen dodat: Díky za to, že nám bylo dopřáno se na tomto světě sejít, že jsme mohli
společně urazit kus cesty života a bohatší o
vzpomínky dnes pouze dodáváme doušku,
která na Tebe do slova a do písmene sedí.
Řekni, co si myslíš, a budeš nenáviděn.
Udělej, co uznáš za vhodné, a budeš odsouzen. Dělej, co všichni chtějí, a staneš se
figurkou na hracím poli. Je těžké být individualistou, stát si za svým a bojovat za to,
ale vydrž a jednou si řekneš: „Žil jsem tak,
jak jsem chtěl!“.
S úctou a v pokoře kolegové z ochotnického
divadla a bývalí zaměstnanci pečovatelské
služby senior-domu.
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Narození:
Sebastian Benhart
Veronika Vandasová
Nela Knotková
Patricie Šmídmajerová
Anna Smíšková
Michal Jelínek
Tereza Nagyová
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PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali zdravotním sestřičkám
ze Senior- domu Soběslav za zapůjčení zdravotních pomůcek při domácím
ošetřování a hezký přístup k nemocnému panu Josefu Mocovi.
Děkujeme také všem přátelům, kamarádům a známým, kteří se přišli
s panem Josefem Mocem rozloučit v pátek 20. července.
Manželka s rodinou

Nově narozeným občánkům přejeme
šťastný život.
Úmr�:
Marie Kupková
Hana Sejková
Kateřina Třinecká
Josef Moc
Stanislava Přesličková
Kamil Modl
Karel Klečacký
Václav Kratochvíl
Jaroslava Studíková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

NA FRONTĚ A V ZÁZEMÍ.
STO LET OD KONCE VELKÉ VÁLKY
Výstavní prostory Rožmberského domu patří
až do konce září výstavě věnované 1. světové
válce a československým legiím. Připomíná
události na bojištích i tehdejší život obyvatel
v našem regionu, chronologicky se válečnými
lety přeneseme od panování císaře Františka
Josefa I. až po vznik Československé republiky

Marně moje oči všude tě hledají,
marně po lících slzy mi stékají.
Dne 27. 8. 2018 to bylo
smutných 8 let, co odešla moje
milovaná dcera, paní Valerie
Cíchová, rozená Živná.
Za tichou vzpomínku
Miluše Živná.

děkuje

je věnována legionářům ze Soběslavska
a Veselska, výstava nabízí jejich přehledová
tabla i životopisy a osobní předměty vybraných
legionářů. Nechybí ani válečné suvenýry
anebo kuriózní předměty vyráběné v Soběslavi
ruskými zajatci. K výstavě je připravena
doprovodná brožura s rozšiřujícím textem
a medailony legionářů z celého Táborska.
SOBĚSLAV 21. 8. 1968
OBJEKTIVEM JÁRY NOVOTNÉHO
V komorní galerii Smrčkova domu
připomínáme (až do 30. 9.) 50 let staré události
– příjezd okupující Sovětské armády do ulic
a na náměstí Soběslavi, jak ho ve městě
odvážně dokumentoval známý fotograf Jára
Novotný. Soubor jeho snímků doplňují tehdejší
vydání závodních novin podniku Kovosvitu
Sezimovo Ústí, kde byly některé z fotografií
publikovány už během srpnových dnů. Stejně
jako u předešlé výstavy jsou i zde připojeny
také předměty, které jsme získali od Vás na
základě výzvy na stránkách Hlásky.
VLASTIMIL SLABÝ – KAPLIČKY

v čele s prezidentem T. G. Masarykem.
Vystaveny jsou dobové dokumenty, vojenské
uniformy a zbraně, pohlednice z fronty, vlajky
z vojenských lodí, potravinové lístky i prsti
z legionářských bojišť. Speciální pozornost

Ve Weisově domě ve Veselí n. L. je k vidění
(také do 30. 9.) výstava fotografií drobné
sakrální architektury Soběslavska a Veselska
z tvorby soběslavského fotografa Vlastimila
Slabého, člena výboru Asociace jihočeských
výtvarníků. Sám o výstavě říká: „Dráchov,
Dírná, Řípec, Ponědrážka… a tisíce jiných míst
posetých po kraji českém kapličkami, které se
vám většinou rychle mihnou v okně automobilu,
blízko silnice či v horizontu krajiny. U mne se
tato rychlá setkání začala zaznamenávat do
paměti jako na film ve fotoaparátu, a tak jsem

sebral 30 let starý přístroj nabitý filmem, stativ
a s touto výbavou se vydal po jejich stopách.
Každou cestou se otevírá další cesta k jinému
cíli. A tak mé cesty končí v místech, kam bych
se jinak nedostal.“
VZPOMÍNKA NA T. G. MASARYKA
Blatské muzeum a město Veselí nad Lužnicí
vás zvou na komponovaný večer konaný
v pátek 14. 9., tzn. v den výročí úmrtí našeho
prvního prezidenta T. G. Masaryka. Sejdeme
se v 16:30 u jeho sochy před kulturním
domem, kde si krátce připomeneme život
a význam této světové osobnosti. Následně
v 17:00 začne program veselského baráčnického
souboru Blatka ve Weisově domě. Přiblížíme
si atmosféru 1. republiky, činnost spolků ve
Veselí nad Lužnicí a Mezimostí, poslechneme
si oblíbené písničky pana prezidenta, přečteme
si ukázku z díla Karla Čapka Hovory s TGM
a nakonec se zamyslíme nad Masarykovým
odkazem k dnešku.
NETOPÝŘÍ NOC
V CHÝNOVSKÉ JESKYNI
Cyklus exkurzí „Přírodou krok za krokem“
pokračuje Mezinárodní nocí netopýrů, které
můžete pozorovat v pátek 14. 9. od 19 hodin
v Chýnovské jeskyni.
Na muzejní akce Vás srdečně zvou
Daniel Abazid, Petr Šťovíček a kol.
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Program KD
Program:
Sobota

8.9.

Čtvrtek 13.9.
Pátek 14.9.
Sobota
Neděle
Středa
Čtvrtek

15.9.
16.9.
19.9.
20.9.

Sobota 22.9.
Čtvrtek 27.9.
Neděle 30.9.

9.00 Zadáno – 10. soběslavská konference Goldim spol. s r.o., velký sál
18.00 Taneční kurzy 1. – zahájení, velký sál, vstupné 30 Kč
17.00 Astrál
21.00 Mirai, Náhodný Výběr – koncert, nádvoří Rožmberského hradu,
předprodej 300 Kč, v den konání na místě 350 Kč
10.00 Soběslavské slavnosti dožínkové, areál Rožmberského hradu a okolí
14.00 Taneční kurzy 2., velký sál, vstupné 30 Kč
18.00 Zastupitelstvo, malý sál
9.00 RC Sobík – Podzimní burza, foyer
16.00 Diakonie Rolnička – Taneční kurzy, velký sál
18.00 Taneční kurzy 3., velký sál, vstupné 30 Kč
16.00 Diakonie Rolnička – Taneční kurzy, velký sál
10.30 DS J. K. Tyl, Čarodějnická nevěsta, pohádka, velký sál, vstupné
děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, druhé, třetí….dítě zdarma!

Připravujeme na říjen:
Středa 10.10. 19.00 Fanny agentura, Tchýně na zabití, divadelní představení, velký sál,
vstupné mimo předplatné 320 Kč
Pátek 12.10. 19.00 4. FESTIVAL KOMORNÍCH SBORŮ, velký sál
Neděle 14.10. 10.30 Divadlo dokola, Vodnické štěstí, pohádka, velký sál,
vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, druhé, třetí….dítě zdarma!
Pátek 19.10. 19.00 Eva Urbanová a Moravské klavírní trio, koncert, velký sál,
vstupné 490, 450 Kč
Pondělí 29.10. 19.00 Swingband, koncert

Výstava fotografií ve věži Hláska

Otevřena od 21. 8. do 15. 9.
během otevírací doby knihovny.

PŘEDPLATNÉ PODZIM 2018
Středa 10. října v 19.00 h
Fanny agentura
Tchýně na zabití
(Jakub Zindulka)
„Kolik je vtipů o tchýních?
Žádný, všechno je to pravda!“
Po
úžasném
Manželském
čtyřúhelníku napsal Jakub Zindulka
pro Fanny agenturu novou skvělou
hru. Tentokrát navíc okořeněnou
duchařinou. O vztazích mezi tchýní
a zetěm, snachou a tchýní, mezi
matkou a dcerou, synem a matkou,
mezi mladými manžely a konečně
a hlavně mezi tchýněmi samotnými.
Ani sama Smrt nezabrání tchýním
prudit a montovat se do života
svým mladým… http://www.
fannyagentura.cz/
Hrají: Lucie Zedníčková, Dana
Homolová, Anna Kulovaná
a Martin Kraus
Úterý 6. listopadu v 19.00 h
Divadlo Karla Pippicha
Bůh masakru
(Yasmina Reza)
Komedie o živlech v lidském nitru.

V našem pojetí se bude jednat
o poctu klasické komedii,
přioděnou
do
elegantního,
bezstarostného a nostalgického
hávu secese 1. desetiletí 20. století
s akcentem atmosféry úplňkové
noci, kde bláznivé situace získávají
až pohádkově něžnou vůni.

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

Prosinec 2018
Penzion pro svobodné pány
„Pocta klasické komedii přioděné
do elegantního, bezstarostného
a nostalgického hávu secese…“
Divadelní aktovka Seana O´Caseyho
„Bedtime Story“ ve slavné úpravě
Jiřího Krejčíka pod názvem Pension
pro svobodné pány. Komedie,
odehrávající se v pokoji jednoho
penzionu, kam si nájemník přivede
slečnu, čímž poruší upjaté předpisy
domovního řádu.

Hrají: Patrik Děrgel, Marie
Doležalová nebo Anna Fialová,
Lukáš Příkazký, Kateřina
Pindejová, Václav Liška nebo
Zdeněk Velen, Petr Miklovič,
Ilona Hoferová nebo Lucie
Jiříková nebo Lucie Urbanová
nebo Gabriela Rohlederová
Změna programu vyhrazena!
Cena předplatného 870 Kč. Mimo
předplatné 320 Kč, 320 Kč, 350 Kč.
Informace:
KD Soběslav, Jirsíkova 34,
392 01 Soběslav, Jaroslava
Palasová, produkční, tel.
381 524 261, 724 378 898, e-mail:
jarka.palasova@seznam.cz
V prodeji od 1. září 2018.
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Soběslavské slavnosti

DOŽÍNKOVÉ
2018

Osmé soběslavské slavnosti opouštějí protentokrát historické
téma Rožmberků a ponesou se v rytmu lidové veselice – dožínek.
Trochu do historie, ovšem poměrně nedávné, zabrousíme hned
v úvodu – dožínkovým průvodem od škol na hradní nádvoří
s přinesením dožínkového věnce krojovanou družinou, místními spolky a hospodáři a se zastavením na náměstí Republiky
u nově vysázených lip. Na nádvoří nás pak čeká ochutnávka
dožínkových dobrot a výborného pití s celodenním programem,
který zahájí za zvuku slavnostních intrád v podání Soběslavského žesťového orchestru představitelé měst Sabinova a Soběslavi. V hospodářských budovách si budou děti moci vyzkoušet,
jak se dříve cepem mlátilo obilí a koho z dětí by to nebavilo,
může zavítat na terasu městské knihovny, kde má program
připravený RC Sobík. Připraveny budou také skákací atrakce. Jak se Vám bude chtít. Pro dospělé je připraven koncertní
den všech žánrů. Začneme folklorem v podání dětského souboru Ráček, který vystřídají Soběslavská chasa mladá a soubor
Jitra. Hned po folkloru, takřka v poledne, nám nechá nahlédnout do své kuchyně Soběslavák Martin Škoda. Koncert dobré
dechovky k Soběslavi tak nějak patří, a tak letos na slavnostech zahraje Vysočinka. Abychom si od koncertů krapet odpočinuli, je na patnáctou hodinu připravena v prostoru parkoviště
před kulturním domem ukázka zásahu profesionálních hasičů
s ukázkou techniky. Když jsme u techniky, ve spolupráci se
soběslavskou firmou Agropartner si budete moci prohlédnout
nejnovější zemědělskou techniku. Poté se můžeme vrátit zpět
na nádvoří, kde nás čeká koncert legendární skupiny Javory
s Hanou a Petrem Ulrychovými. Skupina Keltain s kapelníkem
Petrem Čapkem a houslovým tělesem ZUŠ Soběslav s názvem
Divoké strunky nám nechá následně nahlédnout nejen do Irska.
Do Česko-Slovenska nás poté vrátí koncert Mira Žbirky. Večerním překvapením po koncertě Mekyho na hradním nádvoří
se pak pro tento rok rozloučíme.
Ovšem v předvečer soběslavských slavností, v pátek 14. září,
se i v letošním roce koná na hradním nádvoří tradiční koncert. Tentokrát se můžeme těšit na vystoupení skupiny Mirai
a soběslavské skupiny Náhodný Výběr.
Věříme, že si i letošní soběslavské slavnosti společně užijeme
a děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci našich
slavností jakkoliv podílejí.
Přejeme všem hezké kulturní léto a těšíme se na shledání
na Soběslavských slavnostech dožínkových.
Petr Valeš, ředitel KDMS

FILMOVÝ KLUB
Po prázdninách VLASY od Miloše Formana
Slavný americký muzikál Vlasy z roku 1979 se dočkal digitalizace.
V pondělí 3. září pokračuje filmový klub uvedením jednoho
z nejznámějších filmů Miloše Formana, který i dnes oslovuje
diváky všech generací bez ohledu na délku jejich vlasů. Pokud máte
rádi netradiční filmovou projekci, jako jsou dokumenty, artové
nebo studentské filmy, můžete se stát členy filmového klubu a tyto
projekce navštěvovat každé první pondělí v měsíci za snížené ceny.
Členství ve FK není podmínkou a pondělní promítání je přístupné
každému zájemci.
Za spolek Soběslávka Kateřina Růžičková
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Recitace básní

úterý

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

18. září 2018

spojené s příjemným POPOvídáním
a hudebním a pěveckým doprovodem
Kateřiny Křiklánové, Pavly Haveldové
a Vojtěcha Ženíška

od 17,30 hodin

Srdečně Vás zveme na komorní výstavu amatérských kreseb
a obrazů pana Martina ŽALDY
ze Soběslavi, která bude
ke zhlédnutí od 4. 9. do 21. 9.
Vernisáž výstavy se uskuteční v den zahájení, tj. 4. 9.
od 16:30.

Městská knihovna
Soběslav

MŠ NERUDOVA
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
Celému kolektivu MŠ Nerudova patří velké
poděkování za péči o našeho syna Ondráška,
který před dvěma lety onemocněl diabetem
I. typu. Celé dva roky s cukrovkou se o něj
vzorně staraly hlavně paní učitelky Ivanka

Bártová, Hanička Vacková a Janička Pourová.
Těm patří největší dík za jejich péči, za jejich
pochopení při boji s touto nemocí, za často
malé drobnosti, které udělaly velkou radost...

Veselé, která se denně starala o vyhovující
stravu a kolektivu kuchařek za její přípravu.
Marie a Michal Vráblíkovi

V neposlední řadě děkujeme paní Lence

ZŠ KOMENSKÉHO
Šmoulí léto
Týden plný her, soutěží a zábavy byl připraven pro děti, které
se zúčastnily letního
tábora v Dírné.
Celotáborovou hrou
je provázely oblíbené
postavičky Šmoulů.
V rámci bohatého
doprovodného programu se děti zúčastnily hledání pokladu,
táborové pouti, orientačního běhu dvojic
a soutěží sportovního
charakteru. Zahrály
si „Ovce“, „Paše-

do hasičské soutěže.
Ukázkami z leteckého
modelářství děti zaujal pan Bodlák. Celý
tábor byl ukončen
slavnostním vyhlášením výsledků celotáborové hry, předáním
diplomů,
drobných
cen, diskotékou a ohňostrojem.

ráky“, „Pyramidy“,
zazpívaly si písně
s doprovodem kytary.
Svou odvahu prokázaly na malé noční
procházce. Líbil se
jim celodenní výlet na
Červenou Lhotu.
Velkou atrakcí byla
pro děti improvizovaná skluzavka, kterou pro ně připravili
hasiči z Přehořova.
Úspěch měla ukázka
kynologického
výcviku, kterou jim
předvedla Alena Ond-

řejová. Děti se mohly
těšit na návštěvu vojáků z Bechyně. Pod

jejich vedením si vyzkoušely prvky sebeobrany, zapojily se

Pobyt na táboře přispěl k aktivnímu prožití volného času dětí
o prázdninách, přinesl
jim mnoho nezapomenutelných zážitků

i poznatků. Za úspěšné
zabezpečení a průběh
tábora patří poděkování jeho organizátorům, dobrovolným
hasičům z Přehořova,
vojákům z Bechyně,
pánům Wratislavovi,
Průšovi, Suchanovi,
Vackovi, Bodlákovi
a sponzorům: Fontea, Bohemia Chips,
EFKO, Madeta, Frish
– Holz Veselí nad
Lužnicí.
vedení tábora

DDM
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ DDM SOBĚSLAV PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019
Zápis do zájmových kroužků probíhá od 3. do 27. 9. 2018. Zapsání do kroužku proběhne po vyplnění přihlášky

a uhrazení zápisného. Přihlášku do zájmového kroužku lze vyplnit také elektronicky na našich stránkách
www.ddmtabor.cz, odkaz DDM Soběslav, poté Vám bude na uvedený e-mail zaslán formulář přihlášky společně s příkazem k úhradě zápisného. Uvedená výše zápisného u jednotlivých kroužků je na celý školní rok. Činnost zájmových
kroužků bude zahájena 1. 10. 2018 a ukončena 8. 6. 2019. Termíny konání jednotlivých zájmových kroužků naleznete
na našich webových stránkách.

Název kroužku

Zápisné/školní rok

ŠIKULKA – práce s papírem, přírodními materiály, modelování, malování, určeno pro děti od 4 let

500,-

ŠIKULA – práce s papírem, přírodními i netradičními materiály, výroba dekorací, pro děti od 6 let

500,-

PASTELKA – základy malování pastelkami, vodovými i temperovými barvami, určeno pro děti od 4 let.

500,-
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VAŘENÍ HROU – základy studené i teplé kuchyně, stolničení, zdravé výživy, pro dívky i chlapce od 6 do 15 let.			

600,-

Dívčí klub – pro děvčata od 6 do 15 let, která se chtějí naučit základům pletení, háčkování a šití,
výroba bytových doplňků z různých materiálů.										500,VÝTVARNÝ KROUŽEK – malování různými technikami, výtvarné hrátky pro děti od 6 do 15 let.					

500,-

KERAMIKA – určeno pro začátečníky, chlapce i děvčata od 4 do 8 let. 					

1.000,- /1 hod.týdně

KERAMIKA – práce s různými druhy hlíny, výroba a dekorace keramiky. Určeno pro děti od 8 do 13 let.		

1.200,-/1,5 hod.týdně

Poznámka: bude otevřeno celkem 6 zájmových kroužků dle časového rozvrhu.
KERAMIKA PRO MLÁDEŽ – základy sochařství, technologie keramiky, netradiční způsoby výroby a výpalů,
točení na hrnčířském kruhu. 		
									

1.200,-

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ – výroba keramiky pro domácnost i zahradu, sochařství, netradiční způsob výpalu
– RAKU, točení na hrnčířském kruhu. Určeno pro začátečníky i pokročilé, kteří již kroužek keramiky navštěvovali. 		

2.400,-

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK I. – seznamování s rybami a rybařením, po ukončení kroužku možnost získat rybářský
lístek. Pro chlapce i děvčata od 7 do 15 let.									

600,-

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK II. – seznamování s rybami a rybařením, možnost získání rybářského lístku. Pro chlapce
i děvčata od 7 do 15 let ZŠ Tučapy.											600,AUTOMODELÁŘ – výroba modelů závodních autíček, určených pro autodráhu, pro chlapce od 9 do 15 let.				

900,-

ŠACHOVÝ KROUŽEK – pro příznivce „královské hry“, začátečníky i pokročilé. Určeno chlapcům i děvčatům od 6 do 18 let.		

500,-

PŘÍRODĚ NA STOPĚ – povídání

o přírodě, zvířatech i rostlinách, výlety do přírody, pro děti od 5 do 10 let. 				

500,-

STOLNÍ TENIS PRO DĚTI – určeno začátečníkům, dětem od 6 do 9 let, první seznamování s tenisem a všeobecná sportovní příprava.

600,-

STOLNÍ TENIS PRO DĚTI A MLÁDEŽ – pro zdatnější tenisty, účast v soutěžích a na turnajích. 					

600,-

HÁZENÁ MINI – první seznámení s házenou, všeobecná sportovní příprava a hra s míčem. Pro chlapce a děvčata od 6 do 10 let.

700,-

HÁZENÁ ŽACTVO – pro kluky a holky, kteří rádi sportují a chtějí zdokonalovat svou obratnost a zvládnout míčovou techniku hry.

700,-

KANOISTIKA – pro chlapce a děvčata od 6 do 15 let, které baví sportovat, plavat a jezdit vodu. 					

600,-

STŘELECKÝ KROUŽEK – pro kluky od 9 do 15 let, které baví střelba ze vzduchovky a chtějí se naučit víc.				

600,-

FLORBAL PŘÍPRAVKA – první seznamování s míčkem a hokejkou, pro chlapce a děvčata rok narození 2010 – 2011.			

800,-

FLORBAL ELÉVOVÉ – sportovní příprava, základy hry, pro chlapce i dívky rok narození 2008 – 2009.				

800,-

FLORBAL MLADŠÍ ŽAČKY – oblíbený sport pro dívky, pravidla hry + všeobecná sportovní příprava.
Určeno děvčatům ročník narození 2006 – 2007.										800,FLORBAL DOROSTENCI – pro chlapce rok narození 2002 – 2003, kteří se chtějí věnovat tomuto oblíbenému sportu.
a účastnit se florbalových turnajů.											800,FLORBAL DOROSTENKY – pro děvčata ročník narození 2002 – 2003, která chtějí zdokonalovat hru a účastnit se soutěže CFBU.

800,-

FLORBAL MLADŠÍ ŽÁCI – pro chlapce ročník narození 2006 – 2007, kteří mají rádi pohyb a sportování.				

800,-

ORIENTÁLNÍ TANCE PRO DĚTI – pro začátečníky, děvčata od 6 let. První seznámení se základními prvky a variacemi orientálních tanců.

500,-

ORIENTÁLNÍ TANCE II. – pro mírně pokročilé, zkušenější tanečnice.							

500,-

ORIENTÁLNÍ TANCE III. – pro pokročilé – děvčata, která již zvládají taneční variace a chtějí se zdokonalovat v tanci.			

500,-

ORIENTÁLNÍ TANCE PRO DÍVKY A ŽENY – pro pokročilé tanečnice, které se chtějí účastnit veřejných vystoupení. 		

1.000,-

MAŽORETKY – začátečnice i pokročilé, pro děvčata, která mají rády hudbu a pohyb. Pro děvčata od 6 do 15 let.			

500,-

ROZTLESKÁVAČKY – pro děvčata, která chtějí spojit sport, tanec a rozvíjet své pohybové schopnosti. Od 9 do 15 let. 			

500,-

NOVITA – PĚVECKÝ SBOR – pro dívky a ženy.									
HASIČSKÝ KROUŽEK – pro chlapce a děvčata od 9 do 15 let.								
JÓGA pro děti a dospělé – zdravé cvičení pro děti od 9 do 15 let, mládež i dospělé. 					

500,-/1.000,500,500,-/1000,-

HOKUSY POKUSY – sopka na stole, svítilna z citronu nebo lihová raketa – to jsou příklady zábavných pokusů s jednoduchými pomůckami,
které pootevřou dveře do světa chemie a fyziky. Určeno pro děti od 9 do 12 let. 					
500,-

NOVINKY:
Scénický tanec – pro chlapce a děvčata od 6 do 13 let.

								500,-

Herní koktejl – směs her pro děti v tělocvičně, rébusy, stavebnice, dostihy, poker, kostky a další novinky ze světa her.			

500,-

Orientální tance pro seniory						

1.000,-
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SŠŘ A ZŠ SOBĚSLAV
Ve školním roce 2018/2019 nabízíme vyučení v těchto oborech.

Kód

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
Rekondiční a sportovní masér (ŠVP Rekondiční a sportovní masér)
Truhlář (ŠVP Truhlář)
Zahradník (ŠVP Zahradník)
Strojní mechanik (ŠVP Zámečník - zaměření na svařování)
Obráběč kovů
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (ŠVP Mechanik pro chladící a klimatizační zařízení)
Elektrikář – silnoproud (ŠVP Elektrikář-silnoproud)
Instalatér (ŠVP Instalatér-topenář)
Opravář zemědělských strojů (ŠVP Opravář zemědělských strojů)
Kadeřník (ŠVP Kadeřník)
Umělecký kovář a zámečník, pasíř (ŠVP Umělecký kovář a zámečník)
Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení

69-53-H/01
33-56-H/01
41-52-H/01
23-51-H/01
23-56-H/01
26-52-H/01
26-51-H/02
36-52-H/01
41-55-H/01
69-51-H/01
82-51-H/01
36-58-H/01

ODBORNÉ UČILIŠTĚ

Kód

Zednické práce (ŠVP Zednické práce)
Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlářské práce)
Zahradnické práce (ŠVP Květinářské a aranžérské práce)
Zahradnické práce (ŠVP Zahradnické práce)
Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchařské práce)
Potravinářská výroba (ŠVP Cukrářské práce)
Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatelské služby)
Strojírenské práce (ŠVP Obrábění kovů)

36-67-E/01
33-56-E/01
41-52-E/01
41-52-E/01
65-51-E/01
29-51-E/01
75-41-E/01
23-51-E/01

Všechny učební obory jsou tříleté, studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu!
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 5. - 10. 11. 2018 a 7. - 12. 1. 2019 (8-13 hod.)
Více informací na www.ssrsobeslav.cz

A máme tu nový
školní rok! Proto
bychom rádi nejdříve zmínili rodičům
a také budoucím
maminkám, které ještě váhají, zda navštívit
náš spolek, co to vlastně ten Sobík je. Sobík je
dobrovolný spolek rodičů, který podporuje děti
a rodiče ve volnočasových a vzdělávacích aktivitách. V naší moderně vybavené herničce pořádáme pravidelný program i jednorázové akce.
V programu jsme si pro tento školní rok připravili spoustu novinek. Bližší informace k jednotlivým aktivitám Vám rádi zodpovíme během
„Dne otevřených dveří“, který se bude konat
6. září od 9 do 11 hodin v prostorách herničky.
Čeká na vás i malé občerstvení, proto neváhejte a přijďte se s dětmi seznámit se Sobíkem.

PROGRAM - ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
PONDĚLÍ
9.30 – 10.30 Cvičení s kočárky
16.30 – 18.00 Jóga pro děti I. (5 - 8 let)

ÚTERÝ
9.00 – 10.15 Pohybové hrátky I.
(pro děti od 4. měsíce)
10.30 – 11.45 Pohybové hrátky II.
(pro lezoucí děti)
STŘEDA
9.00 – 10.15 Pohybové hrátky III.
(pro chodící děti do 1,5 roku)
10.30 – 11.45 Pohybové hrátky IV.
(pro děti od 1,5 roku do 3 let)
16.30 – 18.00 Jóga pro děti II. (9-12 let)
ČTVRTEK
9.00 – 10.00 Cvičení s kočárky
10.00 – 11.00 Jóga pro maminky s dětmi od 2 let
16.00 – 17.00 Kompenzační zdravotní cvičení
(5-9 let)
17.15 – 18.15 Těhotenské cvičení
PÁTEK
prostor na jednorázové akce typu tvoření,
volná herna apod.

JEDNORÁZOVÉ AKCE 2018
ČT 6. září 9 – 11 hodin „Den otevřených
dveří“
ČT 20. září – „Podzimní burza dětského
oblečení a vybavení“ přijďte si prodat nebo
nakoupit oblečení a vybavení pro děti od narození. V kulturním domě od 9 do 12 hodin.
Místo na prodej je nutné telefonicky 725 884
824 zamluvit (cena 50 Kč/místo).
ŘÍJEN – pobyt pro maminky s dětmi
29. listopad „BURZA HRAČEK A KNIH“
2. prosinec „MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA“
Doufáme, že si v programu všichni vyberete
a budeme se na všechny děti i rodiče či prarodiče moc těšit. Pro aktuální informace sledujte
naše facebookové či webové stránky.
Za kolektiv RC Sobík Iva Čejková
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KANDIDÁTI DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI
Zveřejňujeme přehled kandidátů do Zastupitelstva města Soběslavi kandidujících v komunálních volbách, které se uskuteční 5. a 6. října 2018.

Česká strana sociálně
demokratická
(vylosované č. 1)
1. Marcela Hánová
53 let, zdravotní sestra,
Soběslav II
2. Mgr. Vladimír Drachovský
57 let, místostarosta města
Soběslavi, Soběslav III
3. Václav Kastner
66 let, důchodce, Soběslav II
4. Iveta Kopáčková
48 let, zdravotní sestra, Soběslav II
5. Aleš Novák
35 let, dělník, Nedvědice
6. Zbyněk Podráský
34 let, technický pracovník SD,
Soběslav III
7. Monika Kostadinová
54 let, zdravotní sestra, Soběslav III
8. Jaroslava Blažková
66 let, důchodkyně, Soběslav II
9. Marie Papačová
49 let, vedoucí expedice, Soběslav III
10. Jaroslav Šíma
67 let, důchodce, Soběslav II
11. František Papač
53 let, seřizovač, Soběslav III
12. Martina Lišková
31 let, operátorka výroby,
Soběslav I
13. Božena Hochelová
69 let, důchodkyně, Soběslav I
14. Jiřina Frojdová
64 let, důchodkyně, Soběslav III
15. Magdalena Rybáková
58 let, pracovnice bezpečnostní
agentury, Soběslav III
16. Lenka Kouřimská
32 let, dělnice, Soběslav III
17. Hana Ungrová
72 let, důchodkyně, Soběslav III
18. Růžena Lozičová
74 let, důchodkyně, Soběslav I
19. Karolína Drachovská
20 let, studentka, Soběslav III
20. Jiří Macháček
49 let, dělník, Soběslav III
21. Jiří Mísař
67 let, důchodce, Soběslav II

Sdružení KDU-ČSL
a nezávislých kandidátů
(vylosované č. 2)

Sdružení ODS
a nezávislých kandidátů
(vylosované č. 3)

1. Tomáš Šena, dipl. technik
44 let, projektant, Soběslav III

1. Ing. Jindřich Bláha
59 let, starosta, Soběslav III

2. Mgr. Irena Molíková
57 let, ředitelka ZUŠ, Soběslav III

2. Mgr. Alena Krejčová
56 let, ředitelka MŠ, Soběslav III

3. MUDr. Jan Chabr
78 let, lékař, Soběslav II

3. Václav Nedvěd
68 let, učitel autoškoly, Soběslav III

4. Bc. Marcela Prokešová
44 let, obchodní asistentka,
Soběslav III

4. Mgr. Michal Pánek
44 let, vedoucí TVZ, Soběslav III

5. Mgr. Jan Podlaha
43 let, učitel ZŠ, Soběslav I
6. Mgr. Pavel Vaněk
36 let, učitel ZUŠ, Soběslav I
7. Ing. Miroslav Čížek
73 let, obchodní zástupce
Soběslav III
8. Ing. Eva Výborná
60 let, analytička, Soběslav I
9. Mgr. Jindřiška Vrhelová
66 let, učitelka SŠ, Soběslav II
10. Mgr. Martina Pechová
35 let, učitelka ZUŠ, Soběslav III
11. Bc. Renata Petrů
42 let, pracovnice MěÚ,
Soběslav III

5. MUDr. Jan Vodička
60 let, lékař, Soběslav III
6. Miloš Šimek
59 let, chemik, Soběslav III
7. MUDr. Jana Hlasivcová
58 let, lékařka, Soběslav III
8. Marek Nývlt
42 let, hasič, Soběslav II
9. Mgr. Jan Holas
42 let, ředitel ZŠ, Soběslav I
10. Bc. Eva Kuklová
53 let, ředitelka MŠ, Soběslav II
11. Ing. Jiří Zaviačič
62 let, technik, Soběslav III
12. Libor Nejedlý
43 let, podnikatel, Soběslav III

12. Ing. Pavla Plátová
69 let, důchodkyně, Soběslav II

13. Mgr. Ilona Vránková
56 let, ředitelka ZŠ, Soběslav III

13. MUDr. Milena Drachovská
53 let, lékařka, Soběslav III

14. Zdeněk Jindra
64 let, podnikatel, Soběslav III

14. Markéta Viturková
34 let, poštovní doručovatelka,
Soběslav III

15. Ing. Květa Süsserová
54 let, ekonomka, Soběslav II

15. Mgr. Pavla Šenová
43 let, koordinátorka, Soběslav III
16. Ludmila Šimáková
63 let, důchodkyně, Soběslav II
17. Jitka Pakostová
33 let, cukrářka, Soběslav III
18. Dana Divišová
64 let, důchodkyně, Soběslav III
19. Jan Schreib
72 let, důchodce, Soběslav II
20. Jaroslav Prokeš
46 let, operátor CNC, Soběslav III
21. Karel Podojil
80 let, důchodce, Soběslav III

16. Josef Matoušek
52 let, podnikatel, Soběslav III
17. Jan Žákovský
35 let, podnikatel, Soběslav III
18. Mgr. Lucie Vojtášková
33 let, lékárnice, Soběslav I
19. Miloš Vojta
52 let, státní zaměstnanec,
Soběslav III
20. Miroslav Dubský
70 let, technik, důchodce,
Soběslav II
21. Jana Háková
56 let, vedoucí odboru MěÚ,
Soběslav III

Piráti pro Soběslav
(vylosované č. 4)

1. Ing. Petr Král
69 let, SW inženýr, Soběslav III
2. Ing. Martin Kákona
51 let, vědecký pracovník,
Soběslav II
3. Ing. Iveta Matějů
29 let, jaderný fyzik, Soběslav III
4. Bc. Miloš Bučinský
31 let, informatik, Soběslav III
5. Jan Černý
40 let, telekomunikační technik,
Soběslav III
6. Pavel Mládek, DiS.
27 let, zdravotnický záchranář,
Soběslav III
7. Monika Slabá
42 let, OSVČ, Soběslav I
8. Bc. Petr Novák
29 let, OSVČ, Soběslav II
9. František Šťastný
65 let, jednatel, Soběslav III
10. Milan Pokorný
53 let, OSVČ, Soběslav III
11. Michal Duda
33 let, vodohospodářský
technik, Soběslav II
12. Petr Kotoun
49 let, OSVČ, Soběslav II
13. Václav Melcer
79 let, skipper, Soběslav I
14. Rostislav Novotný-Hanzal
27 let, předák na stavbě,
Nedvědice
15. Pavel Snášel
52 let, svobodné povolání,
Soběslav III
16. Ludmila Chytilová
38 let, mateřská dovolená,
Soběslav III
17. Ing. Jakub Kákona
30 let, letecký inženýr, Soběslav III
18. Jaroslav Novák
55 let, hasič, Soběslav III
19. Ing. arch. Jan Kodat
45 let, architekt, Soběslav I
20. Jana Bavlovičová
54 let, obsluha čerpací stanice,
Soběslav III
21. RNDr. Petr Molík, CSc.
69 let, přírodovědec, Soběslav III

září 2018

14

KANDIDÁTI DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI
Sdružení nezávislých kandidátů
- NEJSME STRANOU
(vylosované č. 5)
1. Mgr. Pavel Lintner
50 let, středoškolský učitel,
Soběslav III
2. Ing. Jan Podlaha
35 let, projektant, Soběslav III
3. Mgr. Petr Lintner
52 let, ředitel gymnázia, Soběslav III
4. Mgr. Petr Valeš
46 let, ředitel kulturního domu,
Soběslav I
5. Ludmila Zbytovská
62 let, důchodkyně, Soběslav III
6. Ing. Zina Petrásková
40 let, ředitelka Senior-domu
Soběslav, Soběslav III
7. Mgr. Iva Hovorková
47 let, učitelka ZUŠ, Soběslav II
8. Jiří Kubeš
48 let, živnostník, Soběslav III
9. Mgr. David Pánek
42 let, středoškolský učitel,
Soběslav II
10. Markéta Lotterová, DiS.
47 let, administr. pracovnice,
Soběslav III
11. Ing. Miroslav Pantoflíček
57 let, projektant, Soběslav III
12. Ing. Daniel Vilím
39 let, hlavní technolog, Soběslav III
13. Mgr. Radek Fiala
50 let, středoškolský učitel,
Soběslav II
14. Václav Novotný
44 let, zaměstnanec správy města,
Soběslav III
15. Jiří Štolfa
42 let, zaměstnanec státní správy,
Soběslav II
16. Mgr. Ilona Klimešová
46 let, učitelka základní školy,
Soběslav III
17. MUDr. Pavel Havrlant
48 let, zubní lékař, Soběslav II
18. Gabriela Procházková
38 let, personalistka, Nedvědice
19. Jaroslav Polišenský
58 let, zedník, Chlebov
20. Stanislav Tomša
30 let, vedoucí skladu, Soběslav III
21. Jaroslav Jirek
41 let, zaměstnanec správy města, Soběslav I

Sdružení Nezávislých a TOP 09
(vylosované č. 6)
1. Mgr. Zdeněk Kozlíček
40 let, vedoucí laboratoře,
Soběslav II
2. Ing. Jiří Klíma
53 let, hlavní agronom
zemědělské firmy, Soběslav III
3. Zdeněk Vedral
29 let, podnikatel, Soběslav III
4. Kateřina Růžičková, DiS.
51 let, asistentka pedagoga,
Soběslav II
5. Pavla Srncová
44 let, loutkoherečka, Soběslav I
6. Ing. Mgr. Jan Klíma
28 let, bezpečnostní manažer,
Soběslav III
7. Ing. Helena Prejzová
55 let, učitelka, Soběslav III
8. Zdeněk Rux
57 let, OSVČ, Soběslav II
9. Klára Csirková
48 let, ředitelka obecně prospěšné společnosti, Soběslav I
10. Pavel Fitl
50 let, OSVČ, Soběslav III
11. Bc. Lea Stiborová
41 let, vedoucí sociální služby,
Soběslav II

ANO 2011
(vylosované č. 7)
1. Michal Turek
39 let, správce informačního
systému, Soběslav III

1. František Dukát
69 let, OSVČ, Soběslav II

2. Mgr. Milan Dančišin
47 let, zástupce ředitele ZŠ,
Soběslav III

2. Roman Halák
51 let, stavební technik,
Soběslav II

3. Bc. Jindřich Vejvar
28 let, administrativní úředník,
Soběslav III
4. Marcela Procházková, DiS.
32 let, obchodní manažerka,
Soběslav III
5. Jindřich Kasanda
50 let, provozní manažer,
Soběslav I
6. Denisa Lhotáková
30 let, učitelka základní školy,
Soběslav III
7. Jaroslav Himpan
45 let, obchodní manažer,
Soběslav II
8. Ing. Helena Moravcová
45 let, výrobní ředitelka,
Soběslav I
9. Tereza Rýcová
22 let, student VŠ, Soběslav III
10. Miroslav Smutný
38 let, obsluha CNC, Soběslav III

12. Mgr. Barbora Žáková
53 let, poradkyně rané péče,
Soběslav II

11. Lucie Mátéová
42 let, dispečerka dopravy,
Chlebov

13. Mgr. Vendula Krumlová
27 let, sociální pedagog,
Soběslav III

12. Diana Geierová
47 let, administrativní pracovnice, Soběslav III

14. Kateřina Csirková
20 let, koordinátorka asistenční služby cestovního pojištění, Soběslav I

13. Mgr. Lada Haplová
55 let, sociální pracovnice,
Soběslav II

15. David Paris
29 let, vedoucí výroby, Soběslav III

14. Martin Kučera
27 let, referent státní správy,
Soběslav II

16. Ing. Matěj Kruml
27 let, technolog-chemik,
Soběslav III
17. Mgr. Daniel Štěch
28 let, analytik Národního
bezpečnostního úřadu, Soběslav III
18. Ing. Pavel Plát
39 let, manažer, analýza kreditních rizik v bankovnictví,
Soběslav II
19. Bc. Martina Vedralová
25 let, učitelka, Soběslav III
20. Michael Srnec
21 let, student filmové školy,
Soběslav II
21. Roman Dvořák, DiS.
24 let, oční optik, Soběslav II

Komunistická strana
Čech a Moravy
(vylosované č. 8)

15. Mgr. Zdeňka Masářová
44 let, učitelka ZŠ a SŠ, Soběslav II
16. Roman Kačur
43 let, referent OŽP, Soběslav I
17. Libor Hynek
42 let, obchodní ředitel,
Soběslav III
18. Bc. Michal Hanzal
51 let, finanční poradce,
Soběslav III
19. Miroslav Drs
74 let, OSVČ, Soběslav III
20. Kamila Čížková
19 let, studentka VŠ, Soběslav II
21. MgA. Petr Turek
44 let, akademický malíř,
Soběslav III

3. Bc. Taťána Mezianili
29 let, zaměstnanec, Soběslav I
4. Ing. Milan Vavera
55 let, zaměstnanec, Soběslav III
5. Pavel Čížek
55 let, obráběč kovu, Soběslav II
6. Petr Fogl
44 let, OSVČ, Soběslav III
7. Jan Schmid
53 let, zaměstnanec, Soběslav III
8. Květoslava Ryšavá
64 let, důchodkyně, Soběslav III
9. Stanislav Šalát
68 let, důchodce, Soběslav III
10. PhDr. Ing. Zdeněk Hruška, MBA
56 let, úředník, Soběslav III
11. Bohumila Míková
60 let, zaměstnanec, Soběslav III
12. RSDr. Jaroslav Bílek
70 let, OSVČ, Soběslav II
13. Josef Živný
67 let, důchodce, Soběslav III
14. Mgr. Helena Smíšková
63 let, zaměstnanec, Soběslav II
15. Mgr. Jaroslav Faltus
65 let, důchodce, Soběslav II
16. Ladislav Ryšavý
63 let, zaměstnanec, Soběslav III
17. Gizela Vavřínová
72 let, důchodkyně, Soběslav III
18. Věra Marková
68 let, důchodkyně, Soběslav III
19. Josef Novák
72 let, důchodce, Nedvědice
20. Marie Tomanová
71 let, důchodkyně, Soběslav III
21. Růžena Domová
64 let, OSVČ, Soběslav III
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ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
V SOBĚSLAVI

1
Leaderem kandidátky
je dlouholetá členka
zastupitelstva města
a ČSSD v Soběslavi
Marcela Hánová
Vážení spoluobčané,
pokud máte zájem na krásném a prosperujícím
městě, kde se občanům dobře žije, přijďte
k volbám do městského zastupitelstva, po důkladné rozvaze zvolte své kandidáty. Naše město
za poslední léta prošlo řadou pozitivních změn.
Je potřeba rozumných a odpovědných lidí v ZM
k dosažení dalšího potřebného rozvoje města.
Volby se konají ve dnech 5. a 6. října 2018.

Sdružení ODS
a nezávislých kandidátů

3

představuje občanům města kandidátní listinu, na které
jsou osobnosti, jež se ve městě angažují ve veřejném
životě a mají o něj zájem.
V uplynulém volebním období jsme mohli díky Vaší
podpoře plnit náš program a realizovat důležité akce
a činnosti v našem městě, zejména rekonstrukci
náměstí, stavbu nové sportovní haly včetně zázemí,
revitalizaci Nového rybníka a přípravu důležitých
projektů.
Pokud dostaneme Vaši důvěru i v nadcházejícím
volebním období, rádi bychom společně s Vámi
realizovali například nástavbu Senior-domu Soběslav,
rekonstrukci smuteční síně na hřbitově, úpravu
veřejných prostranství u škol a kulturního domu,
přípravu pozemků pro výstavbu rodinných domů
a garáží, dopravní terminál a přípravu výstavby nové
mateřské školy. Podpoříme spolkovou činnost, kulturu
a další aktivity pro Váš spokojený život. Kvalitní
činnost městského úřadu, městské policie a městem
zřizovaných organizací včetně péče o infrastrukturu
města považujeme za samozřejmost. Budeme rádi,
když nás v letošních komunálních volbách podpoříte,
aby Soběslav byla i nadále místem, kde se dobře žije.

2
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5

Sdružení nezávislých kandidátů - Nejsme
stranou je neformální a nikde neregistrované uskupení občanů Soběslavi,
Chlebova a Nedvědic.

6

Již v roce 1990 jeho budoucí členové kandidovali do zastupitelstva města za Demokratickou
koalici, která vznikla jako protiváha kandidátky vládnoucí komunistické strany. Zakladateli sdružení byli Zdeněk Šorm a pozdější místostarosta Zdeněk
Vránek. Od roku 1998 má SNK – Nejsme stranou svoje pravidelné
a silné zastoupení v zastupitelstvu. Naši členové pravidelně tvořili
i základ sedmičlenné městské rady. Řada našich členů působí
v komisích města a v městských organizacích.
Neodvoláváme se na stranickou příslušnost bez konkrétního
obsahu, nevykazujeme se úspěchy jiných, stojíme před Vámi
sami za sebe. Nespojuje nás stranická kázeň ani ideologické
mantinely, ale konkrétní zájem o to, aby naše město a přidružené obce byly pro všechny obyvatele hezkým a příjemným místem
k životu. Nejsme neznámé osobnosti. Podílíme se dlouhodobě
na správě našeho města, činnosti městských institucí a spolků.
Působíme na odpovědných postech. Představujeme se nejen
sliby a plány, ale především tím, co je za námi, co jsme dokázali.
Nebudeme stranou dění v našem městě ani v následujících
letech. Nebudeme pouhými kritiky a „hlídacími psy“. Poneseme
jako doposud skutečnou odpovědnost za to, jak bude Soběslav,
Chlebov a Nedvědice vypadat a rozvíjet se v budoucnosti.
Podrobné informace o našich kandidátech a programu najdete
na www.sobeslavsnk.cz.

7
Vážení spoluobčané,
blíží se termín voleb do městského zastupitelstva.
Rádi bychom se Vám touto cestou představili
a ve volbách ucházeli o Vaši přízeň.
Jsme nové uskupení nezávislých kandidátů
do zastupitelstva města, sdružených do politického
hnutí ANO. Chceme se aktivně podílet svými
zkušenostmi na zkvalitnění života v našem městě
včetně jeho částí Chlebova a Nedvědic. V našich
řadách jsou lidé různého profesního zaměření
a věku, kteří přinášejí nový pohled a zajímavé náměty k vytvoření ještě lepšího místa pro
život. Všichni jsme připraveni vést dialog
o projektových záměrech směřujících k prospěchu
obyvatel. Nehodláme kritizovat a hledat chyby, ale
konstruktivně pracovat a zasloužit si Vaši důvěru.
Lepší život v Soběslavi?
Prostě se na to zaměříme.
Naše programové priority Vám brzy představíme
ve volebních materiálech doručených do Vašich
poštovních schránek.
Za všechny kandidáty hnutí ANO, Michal Turek

8

Dovolujeme si touto cestou pozvat
spoluobčany k volebním urnám
ve dnech 5. - 6. 10. 2018, kdy si
zvolíme nové členy zastupitelstva
i vedení města, ty, o kterých jsme
přesvědčeni, že budou rozhodovat
v zájmu všech skupin obyvatel
našeho města.

O co se nově zvolení kandidáti
za Komunistickou stranu Čech a Moravy budou
v novém volebním období snažit ?
»

Chceme čisté a klidné město

»

Budoucnost mládí, jistoty stáří

»

Práci místo sociálních dávek

»

Poctivost se musí vyplácet

S podrobným volebním programem i kandidátkou
seznámíme naše spoluobčany v průběhu měsíce září
prostřednictvím letáčků v poštovních schránkách
i plakátů na výlepových plochách.
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SOBĚSLÁVKA

ROLNIČKA

Sousedské slavnosti na Promenádě

Beseda s Erikem Taberym

Chcete poznat nové lidi,
ochutnat dobroty nebo jen
tak posedět na příjemném
místě? Pak přijďte v neděli 9. září ve 14 hodin
na Promenádu. Spolek Soběslávka
se totiž zapojil do celorepublikové
akce Zažít město jinak. Na Promenádě tedy letos proběhne první ročník
sousedských slavností. Sami můžete
přinést ochutnat své oblíbené jídlo, hudební nástroj, hru nebo cokoliv zajímavého - třeba sbírku motýlů, staré fotky, mluvícího papouška,
... Možná poznáte zajímavé lidi
z vaší ulice, o kterých jste léta neměli
ani tušení. Nebo zjistíte, že ta paní,
co se na vás vždycky tak divně koukala, je vlastně celkem sympatická
dáma, která jenom hůř vidí na dálku. Anebo si jen pořádně odpočinete
při nicnedělání a klábosení u kávy
s dobrými známými.
Na místě bude připravena malá
čajovna, káva a slané i sladké kousky.
Mezinárodní loutkový soubor Karromato sehraje jeden ze svých kusů.
K dispozici bude pétanque, kuličky,
skákací guma, slackline i stolní hry.
Barbora Žáková

Erika Taberyho snad netřeba představovat. Od roku
2009 je šéfredaktorem týdeníku Respekt, kde pracuje
od roku 1997. Píše zejména
politické komentáře. Za mladou žurnalistiku obdržel v roce 2003 cenu
Novinářská křepelka, v roce 2009
pak získal Cenu Ferdinanda Peroutky
a o dva roky později i Novinářskou
cenu.

Pozorovali jsme
zatmění Měsíce
Na Svákovské hvězdárně jsme
27. července pozorovali zatmění Měsíce. Sotva vyšel již částečně zatmělý
Měsíc, přihnala se bouřka, a tak se
návštěvníci hvězdárny přesunuli do
klubovny, kde mohli průběh sledovat
v přímém přenosu z jižní Afriky.
Vizuálně byla po odeznění bouřky
pozorovatelná pouze závěrečná část
společně s oranžovým Marsem těsně
pod Měsícem. Pro ty, kteří hvězdárnu nemohli navštívit, jsme připravili
krátké časosběrné video https://youtu.be/0Av0DyLI65g.
Martin Kákona
za Českou astronomickou společnost

Je autorem knih Vládneme, nerušit (získal za ni prestižní cenu Toma
Stopparda, byla také nominována na
cenu Magnesia Litera) a Hledá se
prezident, která byla rovněž nominována na cenu Magnesia Litera. Podle
první z nich se natočil dokumentární
film, který získal cenu Trilobit.
V srpnu 2017 mu vyšla nová kniha
Opuštěná společnost, která v roce
2018 získala prestižní cenu Magnesia
litera za knihu roku.
Na besedu s Erikem Taberym zveme
tradičně na terasu městské knihovny
dne 12. 9. 2018 od 18 hodin.
Zdeněk Kozlíček

Poběžte s námi pro dobrou věc!
V sobotu 22. září pořádá Diakonie Rolnička ve spolupráci
se 42. machanizovaným praporem z Tábora a Rozběháme
Česko druhý ročník Dobroběhu, jehož výtěžek
je určen na provoz dobrovolnického centra Rolničky. I letos si běžci mohou vybrat mezi klasickou tratí o délce 6,7 km a army trasou s překážkami o délce 6,5 km. Běžet mohou i děti, pro
které je připravena kromě klasiky nově i půlkilometrová army trasa. Novinkou je i pěší pochod
o délce 9,3 km, který je připraven pro všechny, kdo
chtějí podpořit dobrou věc, ale neběhají. Všechny závody startují v prostorách areálu kempu
TJ Spartak Soběslav. Registrovat se na závody je
možné již nyní prostřednictvím webových stránek
http://dobrobeh.rolnicka.cz/, kde najdete i časový
harmonogram startů a podrobné propozice všech
tras. Startovné na Dobroběh je 300 Kč za jednotlivce na běžecké závody, 1000 Kč za čtyřčlenný
tým na běžecké závody, 50 Kč za dětské trasy
a 100 Kč za pěší pochod. Startovné je darem pro
naše dobrovolnické centrum.
Poběžte s námi pro dobrou věci i Vy!
Za Diakonii Rolnička
Ludmila Pokorná, fundraiser

ASSESEMENT CENTRUM NANEČISTO
I když společnost zažívá v současné době ekonomický růst, stále častěji se dostávají lidé ve věku
padesát let a více do situací, kdy jim hrozí odchod ze zaměstnání pro nadbytečnost. Mnozí jsou si
schopni sami najít práci, díky svému vzdělání, kvalifikaci a houževnatosti. Bohužel jsou ale tací,
kteří patřičného vzdělání nedosáhli, případně jsou nějakým způsobem hendikepovaní. Právě jim
má pomoci nový projekt Assessment centrum nanečisto, který pro ně připravila nezisková organizace Prosperita Písek.
„PROSPERITA Písek, z. s. je
vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, která zajišťuje
nejen vzdělávání, ale i poradenství pro všechny vrstvy obyvatelstva především v Jihočeském
regionu. V současné době se zaměřujeme hlavně na kompletní
pomoc při návratu na trh práce
pro osoby z Písecka a Táborska.
Realizujeme semináře, kurzy,
workshopy, provozujeme Dětské skupiny v Písku, v Protivíně
a v Letech u Písku, organizujeme příměstské tábory. Pro
osoby v tísni poskytujeme bezplatné právní či psychologické
poradenství,“ uvádí obchodní ředitelka organizace Dana
Jahodová.
Od 1. 5. 2018 je nezisková organizace realizátorem projektu

ASSESSMENT
CENTRUM
NANEČISTO, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt už funguje v Táboře a v Písku, rozbíhá
se v Bechyni a Bernarticích.
V těchto městech byly a budou
otevřeny poradny pro osoby ve
věku padesát let a více s nízkou
úrovní kvalifikace nebo se zdravotním hendikepem.
„Občanům měst a obcí na
Táborsku a Písecku nabízíme v rámci projektu aktivity,
které jim pomohou k získání
lepšího   pracovního   uplatnění,   ke   zvýšení   kvalifikace.  
K lepší  orientaci  na  trhu  práce
a v neposlední řadě jim pomůžeme vést plnohodnotný pracovní

život. Mohou zdarma absolvovat řidičské kurzy skupiny B,
rekvalifikace, individuální pracovní poradenství, psychologické testy, nácviky sebeprezentace, získají psychodiagnostický
profil, audit osobnosti v zátěžových situacích a podobně. Pro
zaměstnavatele obou regionů
pak máme připravený finanční
příspěvek na zapracování těchto osob,“ doplňuje informace
další iniciátorka projektu Petra
Vlnová.
Zjednodušeně řečeno, projekt si
klade za cíl pomoci znevýhodněné skupině lidí v návratu na
trh práce.
Kontakt:
• 778 508 548,
• prosperitapisek10@seznam.cz
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SOBĚSLAV V OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY
V minulém čísle Soběslavské hlásky jsme se věnovali vzniku Československa a meziválečnému období v našich dějinách. V zářijovém čísle
se budeme zabývat prvorepublikovou Soběslaví, která byla součástí tehdejšího Československa. Jak poznamenala Soběslav 1. světová válka? Jak
se naše město vyvíjelo od roku 1918 do roku 1938? Jaké dopady měla na naše město hospodářská krize? Na tyto a jiné otázky nám odpověděl
historik a kurátor sbírek Blatského muzea v Soběslavi a Veselí n. L. Mgr. Petr Šťovíček. Děkujeme mu za možnost rozšířit si obzory vlastní i našich
čtenářů.

Československá republika vznikla v roce 1918 po
skončení 1. sv. války. Jaký
dopad měla 1. sv. válka
na soběslavské občany
a Soběslav jako takovou?
Obecně. Situace v celé
bývalé Rakousko-Uherské
monarchii byla po válce
neradostná. První světová
válka v podstatě skončila
díky tomu, že zkolabovalo zázemí. Že zázemí již
nebylo schopno a ochotno
zásobovat vojsko na frontách. Statistika této strašné války je velmi smutná,
různé zdroje uvádí poněkud jiná čísla, ale přibližně si válka vyžádala na
straně Rakouska-Uherska
na milion a půl obětí a tři
a půl milionu zraněných.
Toto všechno říkám proto,
že Soběslav byla jedním
z korálků řetízku událostí
této války. Soběslav byla
převážně české město.
O tom svědčí i pomník obětem První světové války
v parku před nádražím, kde
je uvedeno 70 padlých,

Nádražní restaurace a pětidomí z okénkové pohlednice z roku 1930
většinou českých jmen. Jinak asi nejde úplně oddělit nadšení z konce války
a vzniku republiky. Ještě
bych možná upozornil na
jeden důležitý aspekt. A to
železnici. Vlastně nejkratší a nejvytíženější spojnici
mezi Vídní a Prahou. Díky
tomu byla všechna města
od Vídně až po Prahu jedním velkým lazaretem. Co
vím, pouze ve Veselí nad
Lužnicí je také pomník
obětem, kteří zemřeli ve
válečném lazaretu. Neji-

Učitelský ústav

Süsserova továrna

nak tomu bylo i v Soběslavi. Lazarety byly umístěny
ve všech soběslavských
školách. A ještě jedna neznámá kapitola se k tomuto období váže. Pokusíme
se jí malinko nastínit na
naší výstavě Na frontě
a v zázemí. Sto let od konce Velké války. V Soběslavi
byl velký zajatecký tábor
ruských vojáků. Ve sbírkách máme na tuto etapu
řadu sbírkových dokladů,
které vystavujeme.
První republika představovala (alespoň ve 20.
letech) oživení českého
hospodářství. Projevilo
se to také na životní úrovni našich obyvatel? Jak
se naše město rozvíjelo
ve 20. letech 20. století?
Je pravda, že české země
byly
nejprůmyslovější
součástí monarchie, ergo,
to znamená, že jsme se
poměrně brzy dostali
z hospodářské recese.
V muzeu mám řadu dopisů se záznamy, jak ještě
v roce 1922 Češi zásobovali své příbuzné ve
Vídni potravinami. Přídělový systém (potravinové
lístky) byl zaveden v roce
1915 a v ČSR skončil až
v roce 1921. Díky důraznému postupu ministra
Rašína se skutečně Československé hospodářství
relativně brzy vymanilo
z recese, byť, a to se bohužel často nepíše, zde

byl kapitál z Francie, Anglie, USA. Jednu třetinu
obyvatel tj. asi tři miliony
lidí tvořili Němci, kteří
zpočátku vznik republiky docela podporovali,
a pochopitelně zde žila
i velká židovská menšina.
(Nemám rád, když se říká,
že Češi za první republiky
vybudovali desátou nejvyspělejší ekonomiku na
světě, protože to je naprostý mýtus!! Republika byla
velmi národnostně rozrůzněná.)
Každopádně díky slotě
ve Vídni, jistě v tom byly
i jiné důvody, opustila
skupinka 250 Čechů Vídeň a přestěhovala se do
Soběslavi a zbudovala postupem času světoznámou
firmu na šicí stroje Lada,
byť opět se zahraničním
kapitálem. Začínající firmu přijel osobně navštívit
v roce 1920 i Tomáš Garrigue Masaryk. S rozvojem
Ladovky je spjata například výstavba takzvaného
„Pětidomí“ a výstavba domečků a vilek pro zaměstnance kolem továrny.
Na otázku, jaká byla
životní úroveň přímo
v Soběslavi, neznám odpověď. Je nasnadě, že byla
stejná jako v obdobných
městech na území historických Čech a Moravy.
Situace na Slovensku
a na Podkarpatské Ukrajině byla ještě složitější.

Je jisté a pochopitelné, že
tady byly velké sociální
nůžky. Že město a republiku trápila velká nezaměstnanost daná tehdejší izolovaností jednotlivých států,
neexistoval žádný volný
evropský trh a svobodný
pohyb obyvatel napříč
Evropou.
Udělal se velký pokrok
ve zdejším průmyslu?
Které podniky v letech
1918 – 1938 táhly zdejší
ekonomiku. Které podniky poskytovaly obyvatelům Soběslavi a okolí
nejvíce pracovních příležitostí?
Největším a nejznámějším zaměstnavatelem byla
za první republiky továrna Lada. Na její výrobu
bylo navázáno až 500
pracovních míst. Dalším
velkým zaměstnavatelem
byl Terak (tehdy Konsea),
vlastně pražská nadnárodní firma, která měla
své zastoupení ve Francii,
Španělsku, Itálii, Argentině …. Způsobů impregnace používala několik, ale
nejefektivnější byl ten
zavedený švédským inženýrem Willy Kinbergem.
Továrna
zaměstnávala
300 až 400 lidí. Velkým
zaměstnavatelem
před
válkou i po válce byl Ferdinand Süsser (továrna
na hedvábné zboží) který
zaměstnával až sto dělnic.
Známou byla firma Dlou-
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Edvard Beneš s chotí během návštěvy Soběslavi v roce 1937

hý a Med, která vyráběla likéry a ovocné šťávy,
dle kroniky zaměstnávala
sezonně deset lidí. Velkou
firmou byla výrobna léčiv
Farmaka. Co se týče Rašeliny a.s., tak to je hlavně
historie až po roce 1945.
Za první republiky se rašelina netěžila organizovaně,
ale individuálně a byl to
takový příjemný soukromý přivýdělek, kterého se
v sezoně účastnilo několik
desítek lidí. Těžbu si plánovala každá vesnice, na
jejímž katastru se rašeliniště nacházelo.
Jak se v té době v Soběslavi rozvíjela vzdělanost?
Jakou roli v něm sehrál
tehdejší učitelský ústav?
Po válce se chvilku diskutovalo o zrušení učitelského ústavu, respektive,
že by v Soběslavi vznikla
jiná střední škola. Myslím,
že naštěstí k tomu nedošlo
a „učitelák“ plnil nadále
svou tradiční úlohu. Nejenom vychovával skvělé
učitele, ale i se účastnil
kulturních událostí města.
Učitelé byli hybnou silou
řady místních spolků. Po
roce 1918 byla situace
v českém školství velice
zoufalá. Byl velký nedostatek učitelů, vznikaly nové
odborné školy a na učitele
se víc a víc nakládalo. Paradoxně tak nejlepší období zažívaly německé školy
v pohraničí, kde se situace
nijak dramaticky neproměnila…. Dějiny soběslavského Paedagogia (učitelského ústavu) jsou také
doposud bohužel opomíjeným tématem a jistě by se
dalo o zásluhách a vlivu
na kulturní život ve městě

a okolí napsat mnoho stránek. Jedná se o velice širokou otázku, která v sobě
skrývá mnoho podotázek.
Snad jen malá poznámka k velké zásluze Sokola
Soběslav, že si tento spolek
před druhou světovou válkou odhlasoval pomoc s financováním nové základní
školy namísto sokolovny.
A pak již nikdy v Soběslavi
sokolovna z pochopitelných politických důvodů
nevznikla.
O Velké hospodářské krizi v Evropě a v USA jsme
slyšeli mnohé, jak ale
byla prožívána v Soběslavi? Byly u nás následky
také tak katastrofální?
Hned po vzniku republiky byla ve městě velká
nezaměstnanost.
Město
se situaci snažilo řešit například tím, že vymyslelo
akci dláždění erární silnice
a založilo stavební družstvo. Obecně manuální práce byla za první republiky
strašně levná a téměř každý
vyšší úředník a učitel si tak
mohl dovolit postavit dům.
Čímž napomáhal ke zlepšení lokální ekonomiky.
Po válce byl v Soběslavi
veliký nedostatek bytů.
Svět byl již od objevení
Ameriky velice provázaný.
Postupem času víc a víc.
Je tak nasnadě, že hospodářská krize vzešlá z USA
měla katastrofální dopad
a vliv i na ekonomiku
evropských států. Na vzájemný provázaný obchod,
nezaměstnanost,
zadluženost… Někde situaci
řešili výstavbou dálnic,
v Soběslavi to bylo obdobné, například v roce 1931
městská rada vymyslela za

docela přísných podmínek
zaměstnanosti
nouzové
práce za 50 000 Kč a potřebným rozdávala poukázky na jídlo. A v roce 1935
začalo město stavět nové
školy na Veselském předměstí.
Mnohem složitější byla situace ve velkých městech.
Například z Prahy přestěhovali do Budislavi na 120
dětí nezaměstnaných, protože by je Praha nedokázala uživit. V Soběslavi žilo
v době velké hospodářské
recese až 400 nezaměstnaných, na které obec vydávala 150 bochníků chleba
týdně.
Jaké události v Soběslavi
v období mezi válkami
považujete za nejvýznamnější?
Z pohledu soběslavského muzejníka je to rok
1924, kdy zemřel ředitel
městského muzea Karel
Lustig, jelikož po něm se
již nenašla osobnost, která
by se tak výraznou měrou
zasloužila o rozvoj muzea.
Z pohledu hospodářského
to byl nepochybně vznik
Ladovky. (Dokonce se
chvilku i uvažovalo o postavení továrny na letadla).
Z pohledu vzdělanostního
postavení nových škol,
z pohledu ekonomického
a správního postavení nové
budovy spořitelny, dnešní radnice, z pohledu duchovního postavení nového evangelického kostela,
z pohledu komunikačního
postavení několika mostů
přes Černovický potok,
z pohledu kulturního napsání několika významných knih Jaromírem
Hořejšem a Františkem
Jungbauerem, složení několika hudebních skladeb:
Honzovo království od
Otakara Ostrčila. Z pohledu občanského a aktivistického protest proti okupaci pohraničí v roce 1938
ze strany místního Sokola
a z pohledu sportovního
zisk olympijské medaile
Ladislavem Tíkalem. A tak
by se dalo pokračovat velmi dlouho.
-minZdroj obr.: Pohledy soběslavské 2, 3. díl, Petr Lintner

Hledáme bývalé zaměstnance
a nábytek n. p. Jitona Soběslav

Pro výstavu s názvem „Tvary, barvy, pohodlí: Nábytek
Jitona”, která se bude konat od podzimu 2018 do jara
2019 v Galerii výtvarného umění v Chebu v tamějším
Retromuzeu, bychom rádi kontaktovali bývalé zaměstnance n. p. Jitona Soběslav, kteří by byli ochotni se podělit o své zkušenosti s prací v Jitoně, provozu, výrobě
a sortimentu. V katalogu výstavy bychom rádi publikovali několik vzpomínkových rozhovorů s bývalými
zaměstnanci. Současně sháníme ukázky nábytku, který
n. p. Jitona (jakýkoli závod) od 50. do 80. let vyrobil,
upřednostňujeme hlavně menší kusy nábytku – židle,
křesla, stolky apod. Cílem je ukázat rozmanitost produkce Jitony, hledáme tedy hlavně ukázky originálního
tvarosloví, materiálů, čalounění atd. Případná zápůjčka
bude trvat od září 2018 do dubna 2019, transport zajistí
galerie. Nábytek nemusí zářit novotou, ale měl by být
v původním a nepříliš opotřebovaném stavu.
Bývalí zaměstnanci a pamětníci mohou kontaktovat
kurátora a autora výstavy PhDr. Ladislava Zikmunda-Lendera prostřednictvím e-mailové adresy ladislav
.zikmundlender@gmail.com. S nabídkami zápůjčky
ukázek nábytku z Jitony se prosím obracejte na e-mail
ladislav.zikmundlender@gmail.com a připojte prosím
fotografii, případně další údaje.
PhDr. Ladislav Zikmund-Lender

SETKÁNÍ N. P. SILNICE

Další setkání zaměstnanců N. P. Silnice se koná
6. 10. 2018 od 17 h v restauraci Paluba, Nová ulice.

Weisův dům 1. 8. - 30. 9. 2018
denně kromě pondělí 9 - 12 a 12:30 - 17 h
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Motogymkhana – Motoslalom

2018 DMGCZ
5. závod - Soběslav
Pátá zastávka v kolotoči závodů
motocyklového slalomu se konala 22. 7. na tradičním místě v
areálu AMK Soběslav u letiště
- Autoškola Sluka. Po několikadenním období bouřek se v den
závodu na účastníky usmálo štěs-

tí, nespadla jediná kapka vody
a to slibovalo napínavý závod.
Na start se postavilo 18 závodníků, v kategorii „C“ (začátečníci) si zlato vybojoval
Dvořák Jiří (Honda CBR600F),
kategorii „B“ (pokročilí) vyhrál
Žák Michal (Honda CBF600S)
a kategorii „A“ (profi) suverénně opanoval Zapach Jan (Suzuki DR 400SM).
Finální závod ze seriálu MČR
– Motogymkhana se jede 22. 9.
v Janovicích nad Úhlavou.
Více Info na www.motogymkhana.cz
Petr Sluka

FOTBAL
FK Spartak Soběslav – SK Dynamo ČB 93 		
FC MAS Táborsko – FK Spartak Soběslav 		
FC Písek – FK Spartak Soběslav
FK Vodňany – FK Spartak Soběslav
FK Spartak Soběslav – SK Otava Katovice

O Pohár Města Soběslav
dne 8. září 2018

Z důvodu rekonstrukce soběslavského náměstí bude prezentace vozidel a výstava probíhat v prostoru areálu
gymnázia a ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50 – „nové školy“
(v blízkosti sportovního areálu a stadionu). Nájezd vozidel na plochu ze silnice č. 603 (E55) před zimním stadionem směrem od
Tábora (okolo DDM). Prezentace vozidel bude probíhat mezi 8 až
10 h. Začínáme v 10 h výstavou vozidel a pohoštěním. Do trasy
závodu startujeme ve 12 h. Čeká Vás příjemná jízda jihočeskou
krajinou s bohatým programem s cílem v kempu Karvánky. Soutěž pořádá Veteran Car Club SOBĚSLAV v AČR za spolupráce
s městem Soběslav a za podpory řady partnerů. Informace, podmínky účasti a přihlášky na soutěž naleznete na webových stránkách
WWW.VCCSOBESLAV.WEBNODE.CZ. Případné dotazy zasílejte na e-mail: vccsobeslav@seznam.cz; nebo nás kontaktujte
na tel. 776 230 867 nebo 606 753 503. Uzávěrka přihlášek prostřednictvím el. pošty je 6. 9.
Startovné:
Vozidlo do r. v. 1945 včetně + řidič
zdarma
Vozidlo od r. v. 1946, avšak min. 30 let staré + řidič
250 Kč
Každý další spolujezdec 			
100 Kč
Těšíme se na setkání s Vámi na počátku září 2018.

Odehrané přátelské zápasy
•
•
•
•
•

Zveme Vás na sedmý ročník orientační soutěže historických
vozidel v Soběslavi, který je zároveň finálním závodem Mistrovství
ČR – Pohár HV AVCC AČR

3:3
5:6
8:1
0:5
4:0

TENIS

ZMĚNY V KÁDRU
Přišli: Aleš Kutner (Sokol Sezimovo Ústí), Vojtěch Zeman (FC Písek).
Odešli: Jan Hnilička (Planá nad Lužnicí), Jiří Šmídmajer (hledá si angažmá), Milan Mazouch (konec kariéry), Petr Janoušek (B tým).
Mužstvo odehrálo první mistrovský zápas proti Rakovníku s výsledkem 2:1.
Muži
4.

Přeštice

Soběslav

So 1.9. 10,15

5.

Soběslav

Aritma Praha

Ne 9.9. 17,00

6.

Klatovy

Soběslav

So 15.9. 16,30

7.

Soběslav

Admira

So 22.9. 16,30

8.

Hořovicko

Soběslav

So 29.9. 16,00

Dorost
2.

Soběslav

Sokol S.Ú

Ne 2.9. 10,00

3.

J.Hradec

Soběslav

So 8.9. 10,00

4.

Soběslav

Nová Bystřice

Ne 16.9. 10,00

5.

Kunžak

Soběslav

So 22.9. 10,00

6.

Soběslav

Dačice

Ne 30.9. 10,00

Slavie Č.B.

Soběslav

Žáci
2.

Ne 2.9. 13,30

3.

Soběslav

T.Sviny

4.

Veselí

Soběslav

So 15.9. 10,00

So 8.9. 10,00

5.

Soběslav

D.Voda

So 22.9. 10,00

6.

Rudolfov

Soběslav

Ne 30.9. 10,00

Oba slunné víkendové dny
18. a 19. 8. se na tenisových
kurtech v Soběslavi konal historicky první ročník Soběslavského poháru mladších žáků.
O vítězství se utkalo 17 mladých tenistů z různých tenisových klubů České republiky
(ročník 2006 - 2008). Vedle hráčů klubů z Pelhřimova, Jindřichova Hradce, Sezimova Ústí,
Plané nad Lužnicí, Bechyně,
Řevnice a Plzně na antuce v
sobotu bojovalo také pět hráčů
z místního klubu TK Soběslav,
z nichž nejúspěšnější byl jedenáctiletý Sebastian Pánek, který
se ve dvojhře i čtyřhře propracoval až do finále.
Z finálového zápasu uskutečněného v neděli v pravé poledne
mezi soběslavským Sebastianem Pánkem a Matoušem Malým (Pelhřimov) vyšel nakonec

vítězně o rok starší pelhřimovský hráč. Na závěr turnaje se
Pánek a Malý postavili bok po
boku soupeřům Davidu Matouškovi z tenisového klubu
Jindřichův Hradec a Antonínu
Mutlovi ze Sportclubu Řevnice. Díky pěkným výkonům
a ukázkové spolupráci během
napínavé finálové čtyřhry dvojici porazili. Pohár a věcné ceny
vítězům předali místostarosta
města Vladimír Drachovský,
ředitelka turnaje Renata Pánková a místopředseda tenisového
klubu Jiří Štolfa.
Organizátoři děkují městu
Soběslav a dalším sponzorům
za podporu. Další dík patří také
TK Soběslav a jeho správci
panu Fučíkovi s manželkou za
vytvoření skvělého zázemí hráčům, organizátorům, rodičům
i divákům během celé akce.
redakce
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HOKEJOVÉ ZÁPASY:
8. 9. 10:00 – 20:00 – MEMORIÁL PAVLA HÁKA – turnaj mužů (OLH
Spartak Soběslav, HC LEV Benešov, HC Slavoj Velké Popovice, TJ
Lokomotiva Veselí n. L.)
9. 9. 16:30 JUNIOŘI – HC STRAKONICE
14. 9. 15:45 JUNIOŘI – HC DDM
Č.BUDĚJOVICE
22. 9. 10:00 MŽ – HC STRAKONICE

22. 9. 12:00 SŽ – HC STRAKONICE
22. 9. 14:30 DOROST – RYTÍŘI
VLAŠIM
22. 9. 17:00 JUNIOŘI – IHC PÍSEK

SOBĚSLAVSKÉ

SLAVNOSTI

Klub přátel
Soběslavské pekárny
Klub přátel Soběslavské pekárny pořádá
následující gastronomické akce:

15. ZÁŘÍ

Sobota 15. 9. 2018 od 18.00 hod.
„Co vařili Češi na mezinárodní soutěži
v Singapuru“
vaří přímý účastník soutěže
Sobota 6. 10. 2018 od 18.00 hod.
„Ukázka výroby a ochutnávka sushi
a filetování lososa“
ukázku provede mistr v oboru sushi

Den otevřených dveří
v kanceláři v Soběslavi

Pátek 9. 11. 2018 od 18.00 hod.
„Snoubení sýrů s ovocem“
přednáška spojená s ochutnávkou
v režii J. Kopáčka
Pátek 23. 11. 2018 od 18.00 hod.
„Zajímavosti ze španělské kuchyně“
vaří zkušený kuchař
Sobota 1. 12. 2018 od 18.00 hod.
„České ryby jako inspirace na Štědrý den“
vaří zkušený rybí kuchař
Na veškeré akce bude možné zakoupit
vstupenky v prodejně Soběslavské pekárny
v Nerudově ulici č. 278 vždy minimálně
měsíc předem. Věříme, že společně s Vámi
zažijeme nebývalé gastronomické zážitky.
Na společné večery se těší
Klub přátel Soběslavské pekárny

Otevřeno budeme mít od 9 – 17 hodin
a na všechny kdo nás navštíví čeká
občerstvení a drobné dárky.

Generali Pojišťovna a.s.
oblastní kancelář Soběslav
Libuše Krlínová, M 605 265 956
Táňa Široká, M 774 744 948

INZERCE

M BELT s.r.o.

založeno 1990

hledá do provozu v Soběslavi (bývalý
Otavan) do trvalého pracovního poměru

technika na kompletaci
a servis transportních pásu a řemenů.
Požadujeme dobrou manuální zručnost, flexibilitu a ŘP sk. B
Více o volné pozici na www.mbelt.cz

tel./fax.: 381 521 162

23. 9. 17:00 MUŽI – SK TELČ
28. 9. 15:45 DOROST – HC DDM
Č.BUDĚJOVICE
30. 9. 16:15 DOROST – HC TÁBOR „B“

info@mbelt.cz

září 2018

22

Přinášíme radost na každou farmu | www.agropartner.cz

ROZŠIŘUJEME NÁŠ TÝM
Instalační technik stájových technologií
Práce na hlavní pracovní poměr
Nástup možný ihned
Plat 25.000 až 30.000,- Kč
Flexibilní pracovní doba
Stravenky, telefon
Cestovní náhrady

KONTAKT:
Ing. Petr Gondek
e-mail: petrgondek@agropartner.cz
mobil: +420 702 202 357

AGRO-partner s.r.o. | Květnová 506/2, 392 01 Soběslav | info@agropartner.cz | www.agropartner.cz
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Staňte se naší součástí! Společnost DCD IDEAL spol. s r.o. se zabývá přes 40 let výrobou tepelně a
zvukově izolačních materiálů pro stavebnictví. DCD IDEAL spol. s r.o. je silná, stabilní a stále se
rozvíjející firma a proto hledáme pro závod v Dyníně nové kolegy na pozice:

 Realizátor zakázek pro Rakousko
- Výborná znalost NJ, práce na PC, flexibilita, samostatnost, zodpovědnost
 Operátor CNC
- Zkušenost s CNC, zručnost, pracovní nasazení, spolehlivost
 Operátor výrobních linek
- Zručnost, vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, oprávnění VZV výhodou
 Brigádník všech věkových kategorií
- Chuť pracovat, spolehlivost, zručnost

Samozřejmostí u nás je:










Zázemí silné a stabilní společnosti
Možnost seberealizace a dalšího postupu
Práce na HPP nebo DPP
Pravidelné navyšování mzdy
Prémie za docházku
Stravenky
Školení a moderní vybavení
Čisté a bezpečné pracovní prostředí
Přátelský kolektiv

Nástup možný IHNED!

Bližší informace o pracovních místech Vám poskytne Petra Bartoňová, tel: 737 269 010
Životopisy můžete zasílat rovnou na e-mail: p.bartonova@dcd-ideal.cz
Těšíme se na Vás!
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Nejlevnější
Non-stop 24h

Nejlevnější
Non-stop 24h

TAX I
Dana

777 866 416

Veselí nad Lužnicí
Jirka 774 866 421

&

Venca

775 332 813

Soběslav
Václav 777 866 474

KUCHYNĚ KOUPELNY
nám. Republiky 54/I Soběslav
-

Rekonstrukce koupelen

-

Kuchyně na míru vč. spotřebičů

-

Rozvody vody, odpadů

Kuchyněkoupelny
Tel. 602 163 350

září 2018
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
8. září 2018
9.00 – 14.00 h | Zátkova 495, Soběslav

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.
Vás srdečně zve do svého výrobního závodu

PROGRAM
PRO CELOU RODINU

• komentované exkurze výrobou
• občerstvení zdarma

ZÁBAVA PRO DĚTI

• skákací hrad
• autodráha
• malování na obličej

www.facebook.com/motorjikovgroup

www.motorjikov.com

září 2018
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KOUPĚ
• Koupím vlek s SPZ za traktor
o nosnosti 5t, 7t, 8t, 9t. Může být
i v horším stavu. Tel. 777 340 040
• Koupím garáž v Soběslavi. Platba
ihned v hotovosti, rychlé jednání.
Akceptuji vaši cenu.
Tel. 606 383 585
• Hledáme dům nebo chalupu
na Soběslavsku ke koupi.
Tel. 724 131 747
• Hledám ke koupi větší slunný byt.
Balkon výhodou. Tel. 737 562 619
• Koupím dům, byt nebo chatu
v Soběslavi a okolí.
Tel. 776 092 862

PRODEJ
• Nemovitosti – www.inrekareality.cz

OSTATNÍ
• Galerie Tvoření Soběslav nabízí
od září 2018 tvořivé kroužky
pro děti. V případě zájmu mě
kontaktujte na tel. 606 614 773
• Hledám brigádníka, nejlépe
důchodce na občasné pomocné
práce na stavbě, zahradě a při
údržbě nemovitostí. Volejte nebo
pište SMS na tel. 602 425 110
• Hledám paní na úklid cca
4 hod. denně. Cena dohodou.
Tel. 731 283 079

NEJVĚTŠÍ ZÁBAVNÍ PARK
V JIŽNÍCH ČECHÁCH
Přemýšlíte, kam vzít rodinu nebo partu
a užít si společně zbývající letní dny? Ještě
jste nebyli ve Sportovně relaxačním areálu v Hluboké nad Vltavou? Je čas to změnit! Čeká na Vás spoustu atrakcí a zábavy
pro děti i dospělé: Adrenalin park, beach
volleyball, Špuntárium či minigolf. U nás si
můžete půjčit koloběžky, elektrokola nebo
brusle a projet se kolem Vltavy. Zavítejte
na Hlubokou a spojte chvilku pohody, zábavy a sportu!
Těšíme se na Vás!
Více informací včetně ceníku a otevírací
doby najdete na www.areal-hluboka.cz
(reklama)

Rozšiřujeme provoz
diabetologické
ambulance
Vážení pacienti,
od 1. září 2018 rozšiřujeme péči o diabetiky našeho regionu, a proto bychom vám rádi představili náš nový koncept této ambulance.

+ Ambulance se nachází v prvním patře Polikliniky Soběslav
v nově zrekonstruovaných prostorách.

+ Ošetřujícím lékařem bude MUDr. Lucie Chlupáčová, atestovaná
lékařka s několikaletou zkušeností v Nemocnici Tábor. Asistovat jí budou zkušená sestra Renata Dančišinová a podiatrická
sestra PhDr. Adéla Holubová.

+ Ambulance bude více zaměřena na klinická vyšetření, například měření glykovaného hemoglobinu a glykémie přímo
v ambulanci, EKG, TKH, vyšetření moči, vyšetření dolních
končetin, nasazování glukózového senzoru a další.

+ Objednání pacientů bude na konkrétní čas, tedy bez čekání.
Věříme, že vás tímto krokem potěšíme a naše služby budou pro
vaše zdraví přínosem.
Samozřejmě diabetologická poradna v přízemí MUDr. Estery Kališové bude
fungovat dále stejným způsobem jako doposud: pondělí – čtvrtek od 6.30
do 15.00 hodin, se stejnou lékařkou i sestrou. Nemusíte se tedy obávat
velkých změn. Necháme jen na vašem rozhodnutí, do které z ambulancí
budete chtít chodit.

Zdravotnictví
s důvěrou

Petra Voka 159/I, Soběslav
diabetologiesobeslav@restrial.com

18-52•DIA inzerce Sobeslav-126x268-SobesHlaska.indd 1

+ 420 730 899 462
www.restrial.com
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září 2018
PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
z našeho chovu typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách a slepičky
Green Shell - typu Araukana. Stáří
14 - 19 týdnů, cena 159 - 195 Kč/ ks.
PRODEJ
Soběslav - u vlak. nádraží
4. 9 a 7. 11. 2018 – 17.50 hod.
20. 9. a 25. 10. 2018 – 9.55 hod.
VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK
cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz
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Uzávěrka inzerce 10. 9., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
-

o

RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

Přijímáme objednávky na

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

Tel.: + 420 605 163 108
KANCELÁŘ:
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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