NÁDVOŘÍ SOBĚSLAVSKÉHO HRADU

SOBĚSLAVSKÉ SLAVNOSTI

ROŽMBERSKÉ

ALCHYMISTI NA HRADĚ SOBĚSLAVSKÉM

SOBOTA 17. ZÁŘÍ 2016
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Zahájení slavností
Vilém z Rožmberka a alchymisti
Rytířské klání
Družina Rudolfa II.
Cink - koncert
Alchymistické kousky a taškařice
Petr Čapek Band - koncert
Orchestr ČRo ČB + The Swings
The Tap Tap - koncert
Marek Ztracený - koncert
Noční průvod městem
Ohňostroj na náměstí Republiky

Historické taškařice a hry nejen pro děti v parku
u Hlásky, alchymistické dílny a Edward Kelly
v hradním sklepení, historické tržnice na hradním
nádvoří, kostýmy a občerstvení, výstava
v městské knihovně
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Prodej stavebních pozemků
u sídliště Svákov
proběhne v pondělí 12. 9. 2016 v KDMS
Podrobné informace v listě na str. 4
10. zasedání

Zastupitelstva
města Soběslavi
se bude konat
21. 9. 2016 v 18.00 h
v malém sále KDMS

BEFORE PARTY
16. 9. 2016
SLZA & DĚDA MLÁDEK
ILEGAL BAND
start ve 20 h
nádvoří soběslavského hradu
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
15. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 26. července 2016
Usnesení č. 15/226/2016

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Revitalizace jižní
části náměstí Republiky v Soběslavi – stavební
úpravy – 3. etapa“, které se uskutečnilo dne
25. 7. 2016 na Městském úřadě v Soběslavi.
Vítězem se stala firma KAVEX Bohemia,
s. r. o., Planá 78, České Budějovice, za cenu
6.715.413 Kč + DPH. Na druhém místě
se umístila Společnost CHALIŠ + ČESKÁ
ŽULA, Kpt. Jaroše 425, Tábor, za cenu
7.021.341 Kč + DPH.

Usnesení č. 15/227/2016

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o sdružených službách a dodávkách elektřiny
mezi městem Soběslav a společností E.ON
Energie, a. s., pro objekt čp. 1/I nám. Republiky
Soběslav z důvodu změny zákazníka.

USNESENÍ
16. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 23. srpna 2016

Členové:
• Ing. Marie Staňková – vedoucí OŽP MěÚ
• Ing. Zdeněk Kozlíček, Soběslav
• Ing. Pavel Plát, Soběslav
• Václav Novotný – SMS, s. r. o.
Tajemník:
• Ing. Jan Mošnička – pracovník OŽP MěÚ

Usnesení č. 16/231/2016

Rada města jmenuje komisi pro hodnocení
nabídek na výběr dodavatele veřejné zakázky
„Výběr provozovatele vodohospodářského
majetku města Soběslav“, který se uskuteční
14. 9. 2016 v 10:00 hod. na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
Členové:
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Jaroslav Himpan – člen ZM
Jiří Grauer – GPL–INVEST, s. r. o.
Ing. Jana Sborníková – GPL–INVEST, s. r. o.
Náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Ing. Marie Staňková – vedoucí OŽP MěÚ
Mgr. Milan Dančišin – člen ZM
Vladimír Šimončík – GPL–INVEST, s. r. o.
Ing. Eva Horecká – GPL–INVEST, s. r. o.

Usnesení č. 16/232/2016

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Program regenerace městské památkové zóny Soběslav, V. etapa pro roky 2017–2026,
dle návrhu zpracovaného vedoucí oddělení
územního plánování a památkové péče odboru
výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Soběslav
Ing. arch. Dagmar Buzu.

Rada města souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy mezi městem Soběslav a firmou
SKY-KITE, s. r. o., České Budějovice, kterou
firma SKY-KITE, s. r. o., daruje městu Soběslav
dětské hřiště vystavěné před restaurací
„U Mrtvoly“ v Mrázkově ulici v Soběslavi
na pozemku ve vlastnictví města p. č. 2181/2
v k. ú. Soběslav v hodnotě 160.015,30 Kč
vč. DPH.

Usnesení č. 16/229/2016

Usnesení č. 16/233/2016

Usnesení č. 16/228/2016

Rada města souhlasí s programem 10. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční ve středu 21. 9. 2016 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, následujícím způsobem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Změna č. 3 rozpočtu města v roce 2016
Program
regenerace
městské
památkové zóny Soběslav, V. etapa
pro roky 2017 – 2026
Pravidla pro udělování čestného
občanství města Soběslav
OZV č. 2/2016 o nočním klidu
OZV č. 3/2016 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku
Majetkové převody
Různé

Usnesení č. 16/230/2016

Rada města zřizuje Komisi odpadového hospodářství v následujícím složení:
Předseda:
• Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ

Rada města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy
na pozemek p. č. 2103/397 v k. ú. Soběslav
mezi prodávajícími manželi Ivou a Janem
Smitkovými, Želeč, a kupujícím Rostislavem
Křiklánem, Soběslav, za účasti města Soběslavi.
Touto kupní smlouvou dochází zároveň
k převzetí finančního závazku vůči městu
Soběslav v případě nedodržení dokončení
stavby rodinného domu do 26. 1. 2021. Manželé
Iva a Jan Smitkovi, Želeč, koupili zmíněný
pozemek v rámci prodeje pozemků v lokalitě za
sídlištěm Svákov v roce 2011.

Usnesení č. 16/234/2016
Rada města souhlasí:
1. s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor ze dne
31. 12. 2007 mezi městem Soběslav a Všeobecnou interní ambulancí, s. r. o., Tábor,
na pronájem nebytových prostor v 1. patře v budově čp. 159 (Poliklinika), kterým
se upravuje článek V. Práva a povinnosti
smluvních stran této smlouvy o podmínky

podnájmu třetí osobě;
2. s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi Všeobecnou interní
ambulancí, s. r. o., Tábor, a Všeobecnou
kardiologickou ambulancí, s. r. o., Tábor,
na pronájem nebytových prostor ordinace interní ambulance v 1. patře v budově
čp. 159 (Poliklinika) s účinností od
1. 9. 2016 na dobu neurčitou.

Usnesení č. 16/235/2016

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o provedení výběrového řízení formou licitace mezi firmou SORETA Group, a. s., Praha,
pracoviště Tábor, a městem Soběslav za účelem prodeje stavebních pozemků v lokalitě
za sídlištěm Svákov, které se uskuteční v pondělí
12. září 2016 od 15:00 hod. v Kulturním domě
města Soběslavi.

Usnesení č. 16/236/2016

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy mezi městem Soběslav a Automoto
klubem Soběslav na pronájem asfaltové
plochy v areálu Automoto klubu Soběslav
včetně potřebného zázemí pro konání zkoušek
z praktické jízdy žadatelů o řidičské oprávnění
na motocykly s platností od 1. 9. 2016.

Usnesení č. 16/237/2016

Rada města souhlasí s textem soudního smíru
mezi městem Soběslav a firmou Tareka, s. r. o.,
Tábor, připraveném právním zástupcem města
AK Schönherr, s. r. o., Praha, týkající se kauzy
„Společenské centrum Soběslavska“.

Usnesení č. 16/238/2016

Rada města jmenuje komisi pro výběr
dodavatele akce „Rekonstrukce lávky pro pěší
a cyklisty „NA LŮSECH“, Soběslav“ přes
Černovický potok u Domu dětí a mládeže, který
se uskuteční 31. 8. 2016 v 13:00 hod. na MěÚ
Soběslav, v následujícím složení:
Členové:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Mgr. Irena Molíková – členka ZM
Ing. Bohumír Ctibor – vedoucí KT MěÚ
Náhradníci:
Kamil Modl – člen ZM
Mudr. Jan Chabr – člen ZM
Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ

Usnesení č. 16/239/2016

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Stavební úpravy
domu čp. 58/II, Soběslav“ (v ulici E. Beneše), které se uskutečnilo 22. 8. 2016 na MěÚ
Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma Jihostav Soběslav, s. r. o., za cenu
2.695.089 Kč + DPH. Na druhém místě se umístila firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu
2.722.383 Kč + DPH.

Usnesení č. 16/240/2016

Rada města souhlasí s uzavřením darovací
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smlouvy mezi městem Soběslav a Diakonií
ČCE – Středisko humanitární a rozvojové
spolupráce, Praha, kterým Diakonie ČCE daruje
městu finanční částku ve výši 6.000 Kč v rámci
projektu „Odolná obec“ na zakoupení dvou kusů
hadic a spojek k čerpadlům pro potřeby Sboru
dobrovolných hasičů Soběslav.

Usnesení č. 16/241/2016

Rada města souhlasí se zavedením nového oboru vzdělávání Základní škola speciální
79-01-B/01 na Střední škole řemeslné a Základní
škole Soběslav, Wilsonova 405, 392 01 Soběslav.
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ZÁŘIJOVÉ ÚŘEDNÍ DNY
Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 7. 9. a 21. 9.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375

JUDr. Ing.
Miroslav Nosek
advokát na Městském úřadě
nám. Republiky 59, Soběslav
každé pondělí od 12:00 do 16:30
malá zasedací místnost č. 317, 2. p.
Tel. 777 794 871

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
A SENÁTU ČESKÉ REPUBLIKY
V pátek 7. 10. ve 14 hodin se opět otevře sedm volebních místností
v Soběslavi a po jedné v Chlebově a Nedvědicích. Tentokrát budeme
volit zástupce do krajských zastupitelstev a do Senátu Parlamentu České
republiky.
V Jihočeském kraji bylo zaregistrováno pro volby do krajských
zastupitelstev 23 kandidátek, z nichž bude zvoleno 55 zastupitelů. Z členů
krajského zastupitelstva bude následně zvolena krajská rada a hejtman.
Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické
hnutí a koalici samostatně a jsou šedé barvy. Do šedé úřední obálky volič
vloží jeden hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo
koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat.
Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u
čtyř kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Zejména ze zdravotních důvodů může volič
požádat volební komisi o hlasování do přenosné volební schránky.
Hlasovat je také možno na voličský průkaz, který opravňuje voliče volit
pouze na území kraje, v jehož územním obvodu má trvalý pobyt, v našem
případě v Jihočeském kraji. O voličský průkaz je možno požádat písemně
až do 30. září nebo osobně až do 5. října na městském úřadě na odboru
organizačním a správy majetku.
Ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky bylo zaregistrováno

osm kandidátek. Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každého kandidáta
samostatně a jsou žluté barvy. Do žluté úřední obálky volič vloží pouze
jeden hlasovací lístek. Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním
obvodu, kde kandiduje v prvním kole voleb do Senátu nadpoloviční
většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů,
bude se konat druhé kolo voleb, a to následující pátek 14. října a sobotu
15. října ve stejných časech. Hlasovací lístky pro oboje volby budou
voličům distribuovány nejpozději do 4. října v jedné modré roznáškové
obálce. V případě konání II. kola nebudou voličům dodány hlasovací
lístky předem, ale voliči je obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech
voleb. Také i do senátních voleb je možno požádat o vydání voličského
průkazu, ten však opravňuje volit pouze v územním obvodu, kde má volič
trvalý pobyt. V případě voličů ze Soběslavska je to volební obvod č. 13,
do něhož náleží celý okres Tábor, východní část okresu Písek a jižní část
okresu Benešov.
Volit můžou pouze občané České republiky, kteří alespoň druhý den voleb
dosáhli věku 18 let, jsou přihlášení k trvalému pobytu v obci, která náleží
do územního obvodu kraje a prokáží platným občanským průkazem nebo
pasem totožnost a státní občanství.
Pavlína Chalupská,
odbor organizační a správy majetku

BUDOVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU PROCHÁZÍ REKONSTRUKCÍ
„Česká spořitelna, funkcionalistická budova se zelenými kachlíky za kostelem “, tak by asi většina obyvatel Soběslavi popsala sídlo městského úřadu
v budově č. p. 59 na náměstí Republiky. V roce 2015 byla budova č. p. 59 na návrh Národního památkového ústavu prohlášena za kulturní památku.
Budova městské spořitelny byla postavena ve třicátých letech dvacátého století dle projektu významného pražského architekta Jana Gillara. Pro funkcionalistickou architekturu Gillara je charakteristický soulad výtvarně čistého exteriéru
a promyšleného interiéru. Na interiéru se podílel sochař Břetislav Benda. Nejcennější
částí budovy je dochovaný exteriér, ve kterém se uplatnily kontrastní keramické obklady s korunní římsou a kovovými rastrovými okny, které představují dominantní prvky
fasády. Z interiéru jsou nejhodnotnější autenticky dochované vestibuly se schodištěm,
klientská hala a jednotlivé prvky interiéru. Budova je vzhledem k umístění na náměstí
pohledově exponovaná.
V rámci Programu regenerace městské památkové zóny Soběslav realizuje s finančním
příspěvkem od Ministerstva kultury ČR obnovu fasády tohoto objektu. Obnova spočívá
v obnově kovových oken včetně zasklení a obnově fasády, kdy podmínkou bylo zachování autentické břízolitové omítky, původních keramických obkladů a stávajících
oken. Obnova fasády č. p. 59 se zdánlivě může jevit jako jednoduchá záležitost, ale
naopak svou neobvyklostí (obnova břízolitu, obkladů) klade nemalé požadavky na prováděcí firmu.
Termín dokončení obnovy je dle smlouvy o dílo do 30. 11. 2016, stavební práce však
mohou být ukončeny i dříve.
Ing. arch. Dagmar Buzu

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
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INFORMACE K PRODEJI STAVEBNÍCH POZEMKŮ U SÍDLIŠTĚ SVÁKOV
Město Soběslav jako vlastník pozemků v lokalitě u sídliště Svákov
určených územním plánem města k výstavbě rodinných domů informuje,
že v pondělí 12. září 2016 od 15 hodin proběhne v Kulturním domě
města Soběslavi prodej stavebních pozemků jako výběrové řízení
formou licitace, prostřednictvím realitní kanceláře SORETA Group,
a.s. pracoviště Tábor. Bude licitováno celkem 25 pozemků (viz tabulka
a zjednodušená mapa pozemků níže). Veškeré informace jsou zveřejněny
na stránkách města www.musobeslav.cz a na úředních deskách. Bližší
informace k prodeji pozemků lze získat na městském úřadě v budově
č. p. 59, na odboru organizačním a správy majetku města Soběslav u paní
Věry Hanzalové, č. t. 381 508 113, e-mail hanzalova@musobeslav.cz
nebo u paní Pavlíny Chalupské, č. t. 381 508 114, e-mail chalupska@
musobeslav.cz.

Město Soběslav na své náklady zajistí následující inženýrské sítě, které
budou přivedeny k hranici stavebního pozemku:
 elektrická přípojka, jejímž investorem bude E. ON Distribuce,
a.s., České Budějovice
 plynová přípojka, jejímž investorem bude město Soběslav
 kanalizační přípojka, jejímž investorem bude město Soběslav
 dešťová kanalizace, jejímž investorem bude město Soběslav
 vodovodní přípojka, jejímž investorem bude město Soběslav
Město dále vybuduje na své náklady komunikace, chodníky a veřejné
osvětlení.
Na své náklady zajistí město Soběslav smluvní dokumentaci – kupní
smlouvy a vklad do katastru nemovitostí.
Obecné podmínky:

Pozemek č.

Parcela
č. v k.ú.
Soběslav

Celková
výměra
(m2)

Pozemek
č.

Parcela
č. v k.ú.
Soběslav

Celková
výměra
(m2)

*)1.

2103/538
2103/539

817

14.

2103/548

744

2.

2103/533
2103/534

837

15.

2103/549

743

3.

2103/531
2103/532

Vyvolávací kupní cena (vč. inženýrských sítí) je 650 Kč/m2 + 21% DPH
s minimálním příhozem při licitaci 5.000 Kč.

826

16.

2103/550

801

Regulativy pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Svákov:

4.

2103/529
2103/530

826

17.

2101/11
2103/541

786

5.

2103/527
2103/528

823

18.

2103/558
2103/561

850

6.

2103/525
2103/526

824

19.

2103/557
2103/560

866

7.

2103/475
2103/524

849

20.

2103/556

774

8.

2103/540

821

21.

2103/555

764

9.

2103/543

829

22.

2103/554

754

10.

2103/544

742

23.

2103/553

742

11.

2103/545

746

24.

2103/552

729

12.

2103/546

745

25.

2103/551

717

13.

2103/547

745

26.

2103/351

818

*)Pozemek č. 1 na parcelách č. 2103/538 a 2103/539 nebude předmětem
veřejné licitace z důvodu budoucí přeložky stávající kanalizace.











-

zájemce o pozemek musí být starší 18 let
občan nebo manželé mohou získat pouze jeden stavební
pozemek nebo podíl na něm
stavba bude zahájena do 2 let a dokončena do 7 let od zakoupení
pozemku

na 1 stavebním pozemku bude umístěn jen 1 rodinný dům
rodinné domy budou max. dvoupodlažní (2 obytná nadzemní
podlaží, nebo 1 obytné nadzemní podlaží a podkroví)
výška staveb v hřebeni bude max. 7,5 m od rostlého terénu
stavby budou umístěny minimálně 3 metry od uliční čáry
(od chodníku). Výjimku tvoří otevřené přístřešky (pergoly)
pro automobily, které mohou být umístěny na hranici pozemku
objekty rodinných domů budou min. 3,5 m od společné
hranice se sousedními pozemky (ne hranice pozemků s místní
komunikací)
zastavěnost stavebních parcel stavbami včetně zpevněných
ploch bude max. 50%
jakékoliv terénní úpravy podléhají povolení
stavební zákon nestanoví povinnost realizace garáže, u menších
domů je předpoklad, že garážová stání vzniknou později
zastavěností stavbami se rozumí jak objekty pro bydlení, tak
i doprovodné stavby včetně bazénů
Věra Hanzalová
vedoucí odboru organizačního a správy majetku
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Město Soběslav
hledá pracovníka Odboru výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Soběslavi
na úseku územního a stavebního řízení
Předpoklady a požadavky:
• státní občan ČR (popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR),
• dosažení věku 18 let se způsobilostí k právním úkonům,
• bezúhonnost,
• středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření,
• znalost práce s PC – WORD, EXCEL, Internet,
• zkušenost ve státní správě výhodou.

vyššího dosaženého vzdělání je možno podat nejpozději do 9. 9. 2016
na podatelnu Městského úřadu v Soběslavi – náměstí Republiky
čp. 59/I, Soběslav.
Bližší informace podá tajemník MěÚ v Soběslavi Ing. Radek Bryll,
tel. č. 381 508 121.
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou.
Předpokládaný termín nástupu: ihned

Přihlášku spolu s životopisem, výpisem z rejstříku trestů a kopií nej-

Ing. Radek Bryll
tajemník Městského úřadu v Soběslavi

POTŘEBUJETE VYMĚNIT ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ? PŘIJĎTE VČAS!
Vážení spoluobčané,
je Vás stále mnoho, kteří žádají o výměnu řidičského průkazu (dále jen „ŘP“) až v době, kdy mají svůj ŘP již neplatný. Každý ŘP vydaný od
01.05.2004, tj. poslední vydávaný typ („kartička“ typu kreditní karty), má už omezenou platnost. Zkontrolujte si svůj ŘP, kde na přední straně pod zn.
4b. máte uvedeno datum, do kdy platí. O výměnu je možné požádat dva měsíce před ukončením jeho platnosti.
Pokud je váš ŘP v současné době již neplatný, neobávejte se. Dostavte se co nejdříve na Městský úřad Soběslav, odbor dopravy (bývalé prostory
České spořitelny) a podejte si žádost o nový. Žádost se nevyplňuje ručně, tiskne se strojově. Pro podání žádosti mějte s sebou ŘP, občanský průkaz a
hlavně jednu průkazovou fotografii (3,5 cm x 4,5 cm). Na žádost o ŘP Vás na úřadě nevyfotíme, ani nikterak jinak fotografii nepořídíme. Je nutné si
ji s sebou přinést.
Výměna řidičského průkazu, pokud nedošlo k nějaké změně údajů (bydliště, příjmení atd.), je zdarma. Platí to i pro neplatné řidičské průkazy. Jinak
poplatek činí 50 Kč a hradí se v hotovosti na pokladně Městského úřadu Soběslav.
za ODVV referentky registru řidičů

ZAPOJTE SE DO ROZHODOVÁNÍ O KONEČNÉ PODOBĚ NÁMĚSTÍ
V souvislosti s přestavbou náměstí Republiky představilo město Soběslav na svých webových stránkách nové varianty dopravního řešení, znamenající rozšíření parkovacích ploch na náměstí.
Podrobnější informace k současně platné variantě parkování a novým variantám A a B naleznete na:
• webové adrese http://www.musobeslav.cz/mestsky-urad/informace/?ftshow=741#msg741
• v archivu po vstupu na webové stránky www.musobeslav.cz/ Městský úřad/ Informace
Zatímco varianta B přichází s rozšířením parkovacích ploch na jižní straně náměstí, varianta A doplňuje parkovací plochy na jižní i východní straně
náměstí (naproti zastávce U Husa).
Zapojte se do rozhodování o budoucí podobě náměstí tím, že v následujícím poli zvolíte Vám vyhovující variantu parkování a spolu s připomínkami
donesete vystřiženou anketu do 15. 9. vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje městského úřadu Ing. Daně Hořické (náměstí Republiky 55,
-minSoběslav, 1. patro, dveře č. 112).

VARIANTNÍ NÁVRH PARKOVÁNÍ NA NÁMĚSTÍ
(ANKETA)

Zvolte si Vámi preferovanou variantu parkování:
•
•
•

Varianta A (nové parkovací plochy na jižní a východní straně náměstí)
Varianta B (nové parkovací plochy na jižní straně náměstí)
Situace dle územního plánování (současná varianta)

Připomínky:

září 2016
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Rozbory vody z městských studní – odběr červenec 2016
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.
Tam, kde byla limitní hodnota překročena, je výsledek zvýrazněn. Ve vedlejším sloupci jsou pak limitní hodnoty konkrétně uvedeny.
Následující komentář k protokolům vzorků vody z našich městských studní (odběr 18. 7. 2016) provedl rovněž výše zmíněný Zdravotní ústav:
1. Studna na sídlišti Svákov (za panelákem č. p. 714/III) – voda přijatelného chemického složení, s nízkým obsahem organických látek
i dusičnanů, ale mikrobiologicky závadná s potvrzeným fekálním znečištěním. Vysoká tvrdost vody zjištěná loni se letos již nepotvrdila,
v pořádku je i obsah železa. Důvodem může být zvýšený odběr vody, takže se sloučeniny vápníku, hořčíku a železa tolik neusazují v čerpadle.
2.

Studna u mateřské školy Duha – voda přijatelného chemického složení, loňský vyšší obsah chloridů byl potvrzen i letos. Bohužel loňská
mikrobiologická kvalita ale již potvrzena nebyla, naopak studna má ze všech vyšetřovaných zdrojů nejvyšší kontaminaci koliformními
bakteriemi a enterokoky, zjištěny byly i bakterie čerstvého fekálního znečištění.

3.

Studánka u „Svákovské 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. Zjištěna mikrobiální závadnost pramene s potvrzeným
fekálním znečištěním, stejně jako loni. Pramen má v průběhu let stabilní chemické složení, ale kontaminace bakteriemi je proměnlivá.
Bez převaření je pití vody riskantní.

4.

Studna Svákov (dole u „ Kavalieru“– dnes kemp) jedná se pravděpodobně o stejný pramen jako u Svákovské kaple s velmi podobným
chemickým složením vody. I zde zjištěna mikrobiální závadnost vody s fekálním znečištěním. Bez převaření je pití vody riskantní.

Celkové zhodnocení:
Studny mají přijatelné chemické složení, nejsou významně znečištěny organickými ani dusíkatými látkami. Bohužel všechny studny jsou kontaminované
bakteriemi z okolního prostředí s potvrzeným fekálním znečištěním. Voda je vhodná k příležitostnému zalévání pozemků, rozhodně ne k přímému pití.
Rizikové může být i jednorázové napití vody. Pozitivní zprávou je chemická stabilita vody ve všech studních pozorovaná v průběhu let, co se odběry
dělají. Mimořádné nálezy chloridů či tvrdosti lze považovat za výjimku.
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 všude na světě 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.
Originál rozborů s komentářem je k nahlédnutí na OŽP MěÚ Soběslav – vodní hospodářství
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) označit jako pitnou.
Ing. Marie Židová

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření:
UKAZATEL
pH
Amonné ionty mg/l
Barva mg/l Pt
TOC mg/l
Dusičnany mg/l
Dusitany mg/l

1.

2.

3.

4.

studna na sídlišti
Svákov - za 714/III

studna
za MŠ Duha

studna u kaple
na Svákově

Studna Svákov
(u kempu)

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

6,5

6,8

6,4

6,2

6,5 - 9,5

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

max. 0,50

6

7

<5,0

<5,0

max. 20

3,1

3,1

1,6

1,8

max. 5,0

9

6

20

34

max. 50

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

max. 0,50

Chloridy mg/l

10

81

11

15

max. 100

Vápník, Hořčík

2,94

1,41

0,49

0,64

2,0 - 3,5

Zákal ZF(n)

1,7

1,17

˂0,20

˂0,20

max. 5

Železo mg/l

0,12

0,1

0,006

<0,006

max. 0,2

(tvrdost vody) mmol/l
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Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření:
UKAZATEL
Intestinální enterokoky

KTJ/100ml

7

							
1.

2.

3.

4.

studna na sídlišti
Svákov - za 714/III

studna
za MŠ Duha

studna u kaple
na Svákově

studna Svákov
(u kempu)

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

23!

>100!

3!

12!

max. 0

KTJ/100ml

0

3!

8!

3!

max. 0

Počty kolonií při 22°C

KTJ/ml

220

240

34

29

max. 500

Koliformní bakterie

KTJ/100ml

18!

>100

8!

48!

max. 0

Escherichia coli

TŘÍDÍTE ODPADY?

Až dosloužím, chci do sběru!
Vzpomenete si ještě, kde jste četli tuhle “prosbu”? Září, první školní den. Ano, na zadní obálce školních sešitů! Už jako děti jsme mohli číst tuhle první
výzvu k třídění. Věděli jsme, že sbírat třeba staré časopisy nebo noviny má smysl. A o třídění má smysl mluvit ve školách i dnes, a nejen mluvit. I děti
samy by měly být vedeny k tomu, že třídění má smysl. Doba však pokročila a dnes už nejsou hlavní surovinou staré sešity, ale obaly. Stačí se podívat do
spíže, lednice nebo do nákupního košíku, kolik je tam různých sáčků, kartonů, krabiček, víček, lahví. Všechny ty obaly slouží - chrání zboží, usnadňují
přepravu. A až doslouží, chce většina z nich do sběru, do toho tříděného, ne do popelnice s komunálním odpadem.
Ale víme, který obal kam vyhodit? Se sešity nebo novinami je to snadné, to víme už od základní školy, modrý kontejner na papír. Ale co třeba obálky
s průsvitnými okénky, dokumenty s kancelářskými svorkami, ruličky od toaletního papíru, plata od vajec? Obálky, sponky ani skartovaný papír nevadí
a patří do modrého kontejneru, ruličky od toaletního papíru a plata od vajec jsou však vyrobeny jinak a nejdou proto recyklovat, patří do směsného
odpadu nebo do kompostu. Vodítkem pro určení typu obalu nám mohou být symboly na obalech. PAP značí papír, oproti tomu PET, HDPE, LDPE,
PP, PS jsou všechno označení pro různé plasty - tedy žlutý kontejner, GL značí sklo. Zpozornět bychom měli u označení C/ to značí směsný materiál.
Pokud se nejedná o nápojový kartón (zpravidla bývá značen jako C/PAP, C/PAP/ALU nebo C/PP), patří tyto obaly do směsného odpadu. Pouze nápojové kartony od nápojů je možné v současné době zpracovat a má smysl je třídit. Do kontejneru je můžete vhazovat vypláchnuté a sešlápnuté i s víčky.
Díky zodpovědnému třídění mohou obaly sloužit dál ve formě nových výrobků. O využití papíru a skla máme všichni nějakou představu, ale co plast
a nápojový karton? U obou těchto surovin předchází zpravidla vlastnímu zpracování ještě dotřídění, zvláště u pestrého světa plastů je dotřídění na
speciálních linkách nutností. Roztříděný plast se potom podle jednotlivých druhů taví a zchlazuje až na tzv. regranulát. Z toho je pak možné vyrábět
nové plastové výrobky.
Nápojový karton se zpracovává podobně jako starý papír. Rozvlákní se v rozvlákňovači, čímž se oddělí papír, který tvoří až ¾ kartonu, od ostatních
složek. Papírenská vlákna se pak využijí pro výrobu nového papíru. Ostatní složky se podle druhu využijí buď energeticky, nebo se odstraní na skládce. Obdobně jako plast lze nápojové kartony rozemlít na vločky a za tepla lisovat. Takové desky mají podobné vlastnosti a využití jako sádrokarton.
Zajímá vás osud dalších tříděných surovin? Stačí navštívit www.jaktridit.cz nebo interaktivní zábavnou výstavu o obalech v Národním zemědělském
muzeu v Praze, hned vedle Technického. Jmenuje se “Od věků sloužím člověku” a je přístupná až do konce tohoto roku. A vzít s sebou můžete určitě
i děti! 													
Zdeněk Kozlíček

Pokus o odchyt a záchranu čapího mláděte
V pátek 12. srpna proběhl za pomoci Hasičského záchranného sboru v Táboře a Pavla Křížka
z Ochrany fauny ČR, o. p. s., Hrachov pokus
o záchranu čapího mláděte na komíně bývalého pivovaru
v areálu kulturního domu v Soběslavi.
Pracovníci z Ochrany fauny se pokusili jediné letošní
mládě, které mělo viditelně poškozené pravé křídlo,
odchytit. Při pokusu však mládě skočilo z komína
a během cesty do stanice v Hrachově zemřelo. I přes
tento smutný výsledek děkujeme všem zúčastněným
za snahu pomoci mláděti, které nebylo schopno letu
a bylo zcela odkázáno na péči rodičů.
Ing. Radek Bryll, Městský úřad Soběslav
Tys náhle odešel jinou cestou, my
zůstali jsme tady jen s krásnou
vzpomínkou.
Dne 16. 9. tomu budou 4 roky, kdy
nás opustil náš syn Petr Kolář.
Kdo jste ho znali, věnujte mu
tichou vzpomínku. Nikdy nezapomenou rodiče, sestra s manželem,
babičky a dědové.

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

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Barbora Hervířová
Vojtěch Lhotka
Katharina Pražmová
Adam Přibyl
Viktor Douda
Daniel Petřík
Filip Janoušek
Nově narozeným občánkům přejeme šťastný
život.
Úmrtí:
František Gráfnetter
Bohuslav Jeníček
Josef Knotek
Ludmila Blažková
Marie Blažková
Marie Hromadová
Antonie Lapková
Ladislava Klusáčková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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Zemřel rozhlasový režisér Otakar Bílek
(29. 6. 1932 – 12. 8. 2016)
V pátek, 12. srpna 2016 zemřel ve věku 84 let po dlouhé nemoci významný rozhlasový režisér Otakar Bílek. Po
celý svůj život byl těsně spjat se Soběslaví, kde jeho rodiče byli oba významnými divadelními ochotníky a kde
i on začal již v mládí uplatňovat svůj velký herecký talent.
Proto měl také v úmyslu po maturitě na táborském gymnáziu studovat herectví na Divadelní fakultě AMU. Ovšem
to mu, jako synu drobného živnostníka, bylo znemožněno. Jen šťastná náhoda tomu chtěla, že se ho ujal známý
českobudějovický rozhlasový režisér Miroslav Kalný, který jej přijal jako svého asistenta. Zde se během krátkého
období Bílek vypracoval ve vynikajícího rozhlasového režiséra, který v období 1956 až 1970 natočil pro celostátní
vysílání (vedle mnoha dalších pořadů) přes 100 činoher. K jeho nejúspěšnějším inscenacím patřily hry: Se srdcem divno hrát A. de Musseta, Pohlazení slunce G. K. Saunderse, Ptáčník V. K. Klicpery, Jen malý kousek místa
J. Sommerfielda, kritikou umělecky vysoce hodnocená Tři přání G. Sóse a mnohé jiné. Při této práci režisérsky
vedl herecké osobnosti tak významné, jako např. Rudolfa Hrušínského, Josefa Kemra, Josefa Hlinomaze, Karla
Hlušičku, Antonína Hardta, Růženu Novákovou, Josefa Kaňkovského, Josefa Bulíka a mnoho dalších.
V průběhu sovětské okupace v r. 1968 prožil v rozhlase sice nezapomenutelný, ale nadlouho bohužel poslední svobodný vysílací týden jako aktivní
reportér. Brzy poté - na začátku roku 1970 - se O. Bílek dočkal odplaty za aktivní činnost při srpnovém rozhlasovém vysílání: dostal okamžitou výpověď s tím, že v Č. Budějovicích nesmí být vůbec zaměstnán. Naštěstí našel azyl v Alšově jihočeské galerii na zámku Hluboká jako pracovník pro
mimovýstavní činnost. Avšak i zde Bílek zaujal pozornost zájemců netradičními audiovizuálními pořady - Černými hodinkami, Dostaveníčky v galerii, pořady pro mládež, hudebními pořady aj. Mimořádnou událostí bylo uvedení středověké lidové hry Mastičkář v autentickém prostředí gotických
sbírek galerie, které dosáhlo 70 repríz. I při těchto akcích spolupracoval s významnými českými uměleckými osobnostmi, jako např. malířem Cyrilem
Boudou, spisovatelem Františkem Kožíkem a s mnoha malíři, sochaři a výtvarníky celých jižních Čech.
Po roce 1989 se Bílek vrátil do Jihočeského rozhlasu na své původní místo režiséra, kde ještě stihl natočit (kromě jiných pořadů) i devět činoher.
S J. Henkem a dalšími stál u zrodu uměleckého občanského sdružení Svaz rozhlasových tvůrců, v jehož výboru aktivně působil několik sezon.
V roce 1994 odešel sice do důchodu, avšak ještě několik dalších let externě pracoval v Českém rozhlase a také vyučoval na Konzervatoři České Budějovice. I zde štědře uplatňoval svou mimořádnou vynalézavost ve službě výuce i popularizaci umění.
Otakar Bílek byl vynikajícím umělcem a významnou osobností v oblasti umění i kultury a všude, kde pracoval, zanechal nesmazatelnou stopu své
neopakovatelné výjimečnosti.											
JL

Zamyšlení
Chtěl bych se zmínit o osudech dvou věcí, které mohou být pro mnohé z mladších generací již nepodstatné a skoro zapomenuté, ale pro generaci
žijící před 80 a více léty byly velmi důležité.
Zamyšlení prvé: na bývalé radnici města (dnes Elektro Drs) byla umístěna velká bronzová deska se jmény tří legionářů z našeho města, kteří
v 1. světové válce zemřeli. Velmi brzy po r. 1948 najednou deska zmizela. Objevila se po čase u vchodu do obřadní síně hřbitova. Tam je však skrytá
a jsem přesvědčen, že většina Soběslavanů o ní neví. Ani turisté a návštěvníci města se nedozvědí, že i Soběslav měla své hrdiny. Myslím si, že v době,
kdy se blíží 100. výročí vzniku republiky by bylo vhodné, aby se deska znovu objevila na radnici nebo na jiném významném místě města. Výběr místa
bych ponechal na radě města, kronikáři a architektovi.
Zamyšlení druhé: v polích, kde se říká „V paloucích“ (kat. území Soběslav, p. č. 2061/19), stával u cesty, dnes již zrušené, kamenný kříž postavený
rodinou Čermákových okolo roku 1800, možná i dříve. Přesný letopočet si již nepamatuji, ale na podstavci je vytesán. Kříž byl zároveň významným geodetickým bodem, zakresleným ve vojenských i katastrálních mapách, a proto podstavec přežil do dnešních dob. Jako chlapec jsem slýchal,
že postavit kříž nebo boží muka bylo dovoleno jen na vlastním pozemku a se závazkem majitele o tuto památku pečovat do své smrti a pak povinnost
přecházela na dědice. Takové věci nám říkali tehdy páni učitelé. Učitelek bylo málo. Na chlapecké obecné a měšťanské škole za devět let pamatuji jen
dvě paní učitelky. Ty používaly rákosku, spíše proutek, kterým nás plácaly přes dlaně. Učitelé rákosku neměli, stačil jim pohled a ruce. Také tehdy bylo
neznámé slovo šikana. Ubližoval-li silnější slabšímu, vyřešil to pan učitel okamžitě a rodiče hříšníka si nestěžovali. Ale to jsem odbočil - teď zpět ke
kříži. V letech socializace asi někdo nechtíc zemědělskou technikou kříž urazil. Nikdo ho ale už neopravil - nebyla povinnost! Tehdejší režim zpřetrhal
svazky majitelů k půdě a jejich závazkům. Někteří o majetek prostě přišli, jiní byli vystěhováni ze svých domovů, někteří uvězněni. Tak se stalo asi
i tady s křížem. Majitel - dědic je neznámý. Nedědí-li žádný dědic, připadá dědictví státu, tzv. odúmrť. Proto si myslím, že o obnovu kříže by se měl
v tomto případě postarat stát prostřednictvím svých institucí. Nebo by se o opravu mohla postarat organizace, která pozemek v současné době užívá
a má z něj zisk. V každém případě by to nemělo být lhostejné nám, lidem, kteří v okolí žijeme a měli bychom tak mít nepsanou povinnost chránit
krajinu a památky. 											
Bohumír Ctibor starší
Starokatolická obec v Soběslavi pořádá

ve středu 28. září
svatováclavskou pouť na Svákov
Srdečně zveme všechny zájemce, kteří se
k nám chtějí přidat. Sejdeme se ve středu
28. září ve 14 hodin před hospodou Hvížďalka a společně vyrazíme na kopec Svákov, kde
bude v kapli slavena bohoslužba ke cti patrona
české země sv. Václava. Bohoslužbu povede
starokatolický biskup Pavel Stránský. Po bohoslužbě bude připraveno malé pohoštění.

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Jak prožívat „Zdravě naplno“ naše vztahy.
Investujte svoji každodenní energii efektivně, hravě, s láskou.
Setkání s Vítem Hruškou – osobním koučem
v soběslavské knihovně v úterý 20. září od 17 hodin.
Každé setkání s druhým člověkem je jiné. Některé nás nabije energií, některé nás vyčerpá.
Jindy jakoby přešlapujeme na místě, nebo se setkání raději vyhneme. Jiná naopak vyžadujeme.
Na to, proč a jak se nám tyto přirozené procesy ve vztazích dějí, se podíváme z pohledu toho,
čemu, kdy a jak ve svém životě říkáme ANO a čemu NE. Ukážeme si systém, ve kterém se naše
vztahy stanou místem plným hravé, efektivní a láskyplné komunikace. Vstupné dobrovolné.
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THE TAP TAP NAČERNO
Výstava vtipů o lidech s hendikepem, jejímž účelem je upozornit na význam černého humoru
jako důležité schopnosti komunikovat o vážných věcech s nadhledem.
Smysl pro černý humor je specificky česká vlastnost a prochází napříč celou naší společností.
Zasmějme se společně s kapelou The Tap Tap vtipům o lidech s hendikepem. Všechny vybrané vtipy prošly tvrdou cenzurou členů této kapely – nejtemnější odstín černé legrace je tedy
opravdu spolehlivě zaručen.
Výstava, probíhající v září, je zároveň pozvánkou na vystoupení skupiny The Tap Tap v rámci
Soběslavských slavností Rožmberských v sobotu 17. září.

PASTELKOVÁNÍ
Přijďte s námi opět relaxovat při antistresových omalovánkách.
Čtvrtek 29. září od 16 hodin.

KLUB DOBROVOLNÍKŮ
Naše úžasné dobrovolnice se opět sejdou po prázdninové pauze a odpočinku v úterý 13. září,
aby v prostorách knihovny pomáhaly neziskovým organizacím. Těšíme se na Vás!
Alena Fremrová

nie a pevnú vôľu. Je nositeľkou ocenenia časopisu Život – Babička roka
1996. V roku 2003 získala Pamätnú plaketu prezidenta SR.“

MARTA VRANOVSKÁ - MALÍKOVÁ (1923 – 2016)
- obrazová kronikářka Sabinova

Výstavu obrazů přibližujících krásy partnerského města Soběslavi
pořádáme ve spolupráci s Městským kulturním střediskem v Sabinově.
Společně s pány starosty obou měst ji otevřeme v Rožmberském domě v
pátek 16. 9. v 17:00 a potrvá až do neděle 2. 10. (otevřeno denně kromě
pondělí 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00)

V předvečer soběslavských slavností si Vás dovolujeme pozvat na otevření výstavy obrazů významné malířky působící ve slovenském Sabinově, partnerském městě Soběslavi. Z životopisu zpracovaného Mgr. Antónií Iľkivovou, dcerou umělkyně, vybíráme:
„Marta Vranovská - Malíková sa narodila 18. 10. 1923 v Sabinove. Vychovávala ju láskavá a múdra mamička Veronika, majiteľka krajčírskeho
salónu a krajčírskej školy. Jej otec Eduard 3 mesiace pred jej narodením
vycestoval do Ameriky, kde aj v roku 1970 zomrel. Otca ani staršieho
brata Paulusa, ktorý v detstve zomrel na zápal mozgových blán, nikdy
nepoznala. Marta sa však už od svojho detstva riadila heslom Milana Rastislava Štefánika: „Pre ľudí pevných predsavzatí niet nemožností.“ Toto
krédo jej pomohlo prežiť dôstojne detstvo a mladosť aj napriek vojnou
spustošenému kraju.
Vychodila Štátnu ľudovú školu a Štátnu meštiansku školu v Sabinove.
V r. 1938 jej bol udelený dišpenz ministerstva školstva – a tak sa v školskom roku 1938/39 stala najmladšou žiačkou Učiteľského ústavu v Prešove vo vtedajšej republike a v r. 1942 sa stala najmladšou maturantkou
na území celého Slovenského štátu. V r. 1953 – 56 absolvovala štúdium
geografie a výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove.
Celých 42 rokov bola tvorivou, láskavou, no najmä – prísnou a zásadovou
učiteľkou. Venovala sa i odbornej príprave pedagógov výtvarnej výchovy.
Marta Vranovská - Malíková celý život milovala svoj rodný Sabinov
a i napriek mnohým lákavým ponukám z cudziny ho nikdy natrvalo neopustila. Do povedomia ľudí sa zapísala ako „Obrazová kronikárka Sabinova“ a ilustrátorka poézie regionálnej poetky Margity Šurinovej, ako
i autorka početných výstav doma i v cudzine. Niekoľko desiatok rokov
rozvíjala a prehlbovala svoj talent a vytvorila dielo, ktorého každá jeho
súčasť – každý obraz, každá kresba, vypovedajú o láske a citovej spätosti
autorky s rodným mestom a ktoré svojím rozsahom a kvalitou patrí neoddeliteľne do jeho histórie i prítomnosti. V roku 1998 získala za celoživotnú maliarsku tvorbu Cenu primátora a v roku 2007 Cenu mesta Sabinov.
Marta Vranovská - Malíková rada cestovala, navštívila mnoho krajín,
aktívne ovládala maďarský, anglický, nemecký i ruský jazyk, rada čítala
knihy, pestovala kvety, starala sa o zvieratká, robila ručné práce, prekladala a tlmočila, zbierala obrazy a umelecké predmety, hrala na husle,
recitovala. Ako členka slovenského skautingu i v neskorom veku praktizovala aspoň jeden dobrý skutok denne, ktorým si upevňovala sebazapre-

JOSEF VIZNER (1896 – 1970)
Do Weisova domu zveme milovníky umění na prezentaci díla malíře a grafika Josefa Viznera. Narodil se před 120 lety, konkrétně
5. 1. 1896 v Obratani, svou životní pouť zakončil ve Veselí n. L.
26. 1. 1970. Pod záštitou města Veselí nad Lužnicí jsme připravili retrospektivní výstavu jeho díla, na níž je k vidění více než 50 obrazů a grafik
od realistických zobrazení jihočeské krajiny, Soběslavi a Veselí n. L. až
po jeho vysoce ceněná abstraktní díla plná osobité imaginace. Obrazy
a grafiky zapůjčilo více než dvacet soukromých majitelů a institucí včetně Národní
galerie v Praze, Alšovy jihočeské galerie,
Galerie moderního umění v Roudnici nad
Labem a města Veselí nad Lužnicí.
K výstavě jsme vydali drobnou publikaci
s úvodním textem RNDr. Pavla Trpáka,
který výstavu také zahájil, a výběrem
Viznerových obrazů. Představuje druhý
svazek ediční řady katalogů Blatského
muzea, zahájené při předchozí výstavě
obrazů Františka Líbala. Zakoupit si
můžete také pohlednici s Viznerovým
zobrazením Veselí. Výstava potrvá do konce září (otevřeno denně kromě
pondělí 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00).
Na umělecké výstavy Vás srdečně zve RNDr. Daniel Abazid
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Pozvánka do KDMS
(září)

Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program - září

Pravidelné akce:
Pondělí
Úterý

17.00
16.00
18.00
18.00
20.00
13.30
15.30
18.00
18.00

Středa
Čtvrtek
Pátek

Taneční kurzy
pro dospělé 2016
Připravujeme opět oblíbené Taneční
kurzy pro dospělé, vždy po klasických
tanečních kurzech tj. od 21.00 hodin.
Začínáme poslední sobotu v září
– 24. 9. (celkem 6 sobot: 24. 9.,
1. 10., 8. 10., 29. 10., 5. 11., 12. 11.).
Cena 1.200 Kč za pár. Zájemci, hlaste
se prosím v kanceláři KDMS nebo na
e-mailové adrese:
jarka.palasova@seznam.cz

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

Předplatné Podzim 2016

Další program:
Sobota 3. 9.
Sobota 10. 9.
Sobota 10. 9.
Čtvrtek 8. 9.
Pátek 16. 9.
Sobota 17. 9.
Neděle 18. 9.
Úterý 20. 9.
Středa 21. 9.
Sobota 24. 9.
Pondělí 26. 9.
Úterý

27. 9.

Taneční kurzy 1. - zahájení, velký sál, vstupné 30 Kč
18.00
Zadáno – Firma GOLDIM spol. s r.o., velký sál
9.00
Taneční kurzy 2., velký sál, vstupné 30 Kč
18.00
Astrál
17.00
before party – slza a D. M. Illegal band – koncert
20.00
areál KDMS a soběslavského hradu, vstupné 250 Kč v předprodeji (předprodej
ukončen ve středu 14. září v 16.00 hod.!), na místě 300 Kč – po 21.00 hod. 200 Kč
Soběslavské slavnosti Rožmberské, areál KDMS a soběslavského
10.00
hradu, vstupné dobrovolné!
Taneční kurzy 3., velký sál, vstupné 30 Kč
13.00
Hana Zagorová a Petr Rezek – koncert, velký sál,
19.00
vstupné 490 Kč, 590 Kč
Zastupitelstvo, malý sál
18.00
Taneční kurzy 4., velký sál, vstupné 30 Kč
18.00
Taneční – dospělí 1., velký sál
21.00
Budulínek naruby, Loutkářský soubor Kašpárek
17.00
pohádka, loutkový sál, vstupné děti 10 Kč, dospělí 20 Kč
Manželský čtyrúhelník, Fanny agentura Praha
19.30
divadlo-činohra, velký sál, mimo předplatné 300 Kč

Připravujeme na říjen 2016:
Úterý 11. 10. Komici s.r.o. – Knor + Pavlásek + Cerha
Pátek 14. 10. 2. Podzimní festival pěveckých sborů
Neděle 16. 10. Babiččiny pohádky, D. S. Triangl
Neděle 16. 10. Honza Nedvěd – Návrat – koncert
Úterý 18. 10. Rodina je základ státu, Divadlo Palace

Úterý 27. 9. v 19.30 hod.
Fanny agentura – Manželský
čtyřúhelník
(„Kdo ve svém divadle nenavštíví tento
‚KUS‘, tak jistě prohloupí!“divák
Honza Masopust ze Žatce)
hrají Michaela Badinková, Dana
Homolová, Martin Kraus a Daniel
Rous
www.fannyagentura.cz

19.00
19.00
10.30
19.00
19.30
Úterý 18. 10. v 19.30 hod.
Divadlo Palace – Rodina je základ
státu
(Komediální smršť, ve které jde
o život!)
hrají Miroslav Etzler, Richard
Trsťan, Vanda Hybnerová / Marika
Procházková, Petr Motloch, Martina
Hudečková / Marika Procházková,
Zdeněk Košata, Sabina Laurinová
a další
www.divadlopalace.cz
Neděle 18. 12. v 19.30 hod.
Agentura Harlekýn – Rukojmí bez
rizika
(Uloupené peníze oživí i sebevraha.
Jenže policii taky…)
hrají: Václav Vydra, Jan Šťastný
/ Svatopluk Skopal, Jana Boušková
/ Jana Malá a další
www.harlekyn.cz
Cena předplatného 820 Kč
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AKCE NA MĚSÍC ZÁŘÍ
3. 9. Soběslavský cyklomaraton 2016, kemp Tj Spartak Soběslav
od 9 do 17 h
8. 9. ASTRÁL, KDMS, 17 h
10. - 11. 9. RC Rally Lužnice – dvoudenní závod rádiem řízených
automodelů, kemp Karvánky, v pátek od 18 do 23 h, v sobotu
od 10 do 16 h
10. 9. oslava 95. výročí fotbalového oddílu Tj Spartak Soběslav,
soběslavský stadion, od 10 h
10. 9. Celorepubliková konference zdravotních sester pod
záštitou firmy GOLDIM spol. s. r. o., Soběslav, KDMS od 9 h
10. 9. O pohár města Soběslav – výstava a orientační soutěž
historických vozidel, nám. Republiky, od 10 h, start ve 12 h
15. 9. POPOPO – recitace básní, městská knihovna, 17.30 h
15. 9. Dagmar Voňková, čajovna Rolnička, od 19.30 h
16. 9. Slza + Děda Mládek Illegal Band – koncert v areálu
hradu a KDMS od 20 h
16. 9. - 2.10. Marta Vranovská-Malíková – výstava obrazů významné malířky (obrazová kronikářka Sabinova), Rožmberský
dům, vernisáž v rámci Soběslavských slavností 16. 9. v 17 h
17. 9. Soběslavské slavnosti 2016 – celodenní akce v areálu
hradu a KDMS. V průběhu dne vystoupí Cink, Petr Čapek
Band, Orchestr ČRo České Budějovice spolu s The Swings,
The Tap Tap a Marek Ztracený s kapelou, od 10 - 23 h
17. 9. The Tap Tap načerno - Výstava vtipů o lidech s hendikepem,
městská knihovna
20. 9. Hana Zagorová a Petr Rezek – koncert, velký sál KDMS, 19 h
20. 9. Jak prožívat „Zdravě naplno“ naše vztahy – přednáška,
městská knihovna, od 17 h
22. 9. Dveře otevřené v I MY, středisko rané péče I MY, od 10 do 17 h
25. 9. Deskové hry, Společenské centrum Soběslavska, 14 - 18 h
26. 9. Budulínek naruby - pohádka, loutkový sál KDMS, 17 h
27. 9. Manželský čtyřúhelník - divadlo-činohra, velký sál KDMS,
19.30 h
29. 9. Pastelkování – relaxace při antistresových omalovánkách,
městská knihovna, 16 h
30. 9. - 2. 10. Podzimní výstava holubů, králíků, drůbeže, exotů,
kaktusů, areál chovatelů (u E 55) od 8 hTem ratibus,
teculparum

FILMOVÝ KLUB ZVE
Hooligan Sparrow, USA, Čína, 84 min
Režie: Nanfu Wang
Film dostal na festivalu Jeden svět 2016 Velkou cenu poroty za nejlepší světový dokumentární film.
Hooligan Sparrow je neohrožená lidskoprávní aktivistka bojující v Číně
především za práva žen.
Na sociálních sítích získala takovou popularitu, že by její zatčení nejspíš vyvolalo nežádoucí pozornost. Režisérka Nanfu Wang se po dvou
letech života v New Yorku vrací do Číny, aby s obdivovanou Sparrow
strávila léto. Jejich dobrodružství začne riskantním protestem proti znásilňování školních dětí, které je v Číně častým jevem. Odvážný snímek
složený z tajně natočených filmových materiálů věrně zachycuje, jak
Sparrow a její desetiletá dcera čelí drsné policejní šikaně.
Film uvede Společenské centrum Soběslavska v pondělí 5. 9. od 20 h.
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Nabídka zájmových kroužků DDM Soběslav na školní rok 2016 – 2017
Do zájmových kroužků se zájemci mohou hlásit od 1. září v DDM Soběslav osobně denně od 8.00 do 16.00 hodin nebo
online na www.ddmtabor.cz, menu KROUŽKY, záložka STŘEDISKO SOBĚSLAV, do konce září. Bližší informace také získáte
na tel. 381 522 013, 606 200 085.
Pravidelná zájmová činnost bude zahájena v týdnu od 26. 9. 2016. 					
Jaroslava Kohoutová
Název kroužku										

Zápisné/ školní rok

ŠIKULKA – práce s papírem, přírodními materiály, modelování, malování, určeno pro děti od 4 let					
ŠIKULA – práce s papírem, přírodními i netradičními materiály, výroba dekorací, pro děti od 6 let				
PASTELKA – základy malování pastelkami, vodovými i temperovými barvami, určeno pro děti od 4 let				
VAŘENÍ HROU – základy studené i teplé kuchyně, stolničení, zdravé výživy, pro dívky i chlapce od 7 do 15 let			
DÍVČÍ KLUB – pro děvčata od 6 do 15 let, která se chtějí naučit základům pletení, háčkování a šití, vaření, výroba
bytových doplňků z různých materiálů											
DĚTSKÁ HERNA – pro maminky, které chtějí trávit volný čas aktivně a společně s dětmi, hrát si, cvičit i výtvarně tvořit 		
VÝTVARNÝ KROUŽEK – malování různými technikami, výtvarné hrátky pro děti od 6 do 15 let					
KERAMIKA I. – určeno pro začátečníky, chlapce i děvčata od 4 do 8 let							
KERAMIKA II. – práce s různými druhy hlíny, výroba a dekorace keramiky. Určeno pro děti od 8 do 13 let				
KERAMIKA PRO MLÁDEŽ – základy sochařství, technologie keramiky, netradiční způsoby výroby a výpalů,
točení na hrnčířském kruhu												
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 				
RADIOAMATÉR – pro kluky od 9 do 15 let, které baví radiotechnika, stavba jednoduchých modelů, pájení atd.			
RYBÁŘSKÝ KROUŽEK I. – seznamování s rybami a rybařením, po ukončení kroužku možnost získat rybářský lístek.
Pro chlapce i děvčata od 7 do 15 let											
RYBÁŘSKÝ KROUŽEK II. – seznamování s rybami a rybařením, možnost získání rybářského lístku.
Pro chlapce i děvčata od 7 do 15 let ZŠ Tučapy										
AUTOMODELÁŘ – výroba modelů závodních autíček, určených pro autodráhu, pro chlapce od 9 do 15 let				
ŠACHOVÝ KROUŽEK – pro příznivce „královské hry“, začátečníky i pokročilé. Určeno chlapcům i děvčatům od 6 do 18 let.		
PŘÍRODĚ NA STOPĚ – povídání o přírodě, zvířatech i rostlinách, výlety do přírody, pro děti od 6 do 10 let				
HRÁTKY S ANGLIČTINOU – první seznamování s angličtinou formou hry pro děti od 4 do 6 let				
ANGLIČTINA PRO DĚTI – od 6 do 10 let 										
ANGLIČTINA PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ – určeno začátečníkům, kteří chtějí získat základy konverzace a gramatiky		
ANGLIČTINA PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ – určeno pokročilým, kteří chtějí zdokonalovat své znalosti jazyka			
NĚMČINA PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ – pro pokročilé, zdokonalování znalostí, konverzace, gramatika				
STOLNÍ TENIS PRO DĚTI – určeno začátečníkům, dětem od 6 do 9 let, první seznamování s tenisem.
a všeobecná sportovní příprava											
STOLNÍ TENIS PRO DĚTI A MLÁDEŽ – pro zdatnější tenisty, účast v soutěžích a na turnajích					
HÁZENÁ PŘÍPRAVKA – první seznámení s házenou, všeobecná sportovní příprava a hra s míčem.
Pro chlapce a děvčata rok nar. 2007 – 2008										
HÁZENÁ MINI – sportovní kroužek pro chlapce a děvčata rok nar. 2005 – 2006						
KANOISTIKA – pro chlapce a děvčata od 6 do 15 let, které baví sportovat, plavat a jezdit vodu 					
STŘELECKÝ KROUŽEK – pro kluky od 9 do 15 let, které baví střelba ze vzduchovky a chtějí se naučit víc			
FLORBAL PŘÍPRAVKA – první seznamování s míčkem a hokejkou, pro chlapce a děvčata rok narození 2008 – 2009			
FLORBAL ELÉVOVÉ – sportovní příprava, základy hry, pro chlapce i dívky, rok narození 2006 – 2007				

500,500,500,600,500,500,500,800,1.000,1.200,2.400,900,600,600,900,500,500,500,500,1.300,1.300,1.300,600,600,600,600,500,600,800,800,-

FLORBAL MLADŠÍ ŽÁCI – oblíbený sport pro kluky, pravidla hry + všeobecná sportovní příprava.
Určeno chlapcům ročník narození 2005 – 2006.										

800,-

FLORBAL STARŠÍ ŽÁCI – pro chlapce od 13 do 16 let, kteří se chtějí věnovat tomuto oblíbenému sportu
a účastnit se florbalových turnajů											

800,-

FLORBAL – DOROSTENKY – pro děvčata ročník narození 2000 – 2001, která chtějí zdokonalovat hru
a účastnit se soutěže CFBU												

800,-

FLORBAL – MLADŠÍ ŽAČKY – pro děvčata ročník narození 2005 – 2006, která mají ráda pohyb a sportování			

800,-

ORIENTÁLNÍ TANCE PRO DĚTI – pro začátečníky, děvčata od 5 let. První seznámení se základními prvky
a variacemi orientálních tanců
ORIENTÁLNÍ TANCE II. – pro mírně pokročilé, zkušenější tanečnice
ORIENTÁLNÍ TANCE III. – pro pokročilé – děvčata, která již zvládají taneční variace a chtějí se zdokonalovat v tanci
Cena bude stanovena při zahájení kroužků
ORIENTÁLNÍ TANCE PRO DÍVKY A ŽENY – pro pokročilé tanečnice							

1.000,-

ROZTLESKÁVAČKY I. – začátečnice, pro děvčata, která mají ráda hudbu a pohyb. Pro děvčata od 6 do 10 let			

500,-

MAŽORETKY II. – pro děvčata, která již kroužek navštěvovala, chtějí se zdokonalovat a účastnit se veřejných vystoupení		

500,-

ROZTLESKÁVAČKY – pro děvčata, která chtějí spojit sport, tanec a rozvíjet své pohybové schopnosti. Od 10 do 15 let		

500,-
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NOVITA – PĚVECKÝ SBOR – pro dívky a ženy									

1.000,-

KYTARA K TÁBORÁKU – pro děvčata i chlapce od 8 do 15 let, kteří se chtějí naučit základům hry na kytaru.
Na kroužek budete potřebovat vlastní kytaru										

500,-

HRA NA KLÁVESY – první seznamování s nástrojem, naučíte se hrát písničky i zpívat. Pro kluky i holky od 8 do 15 let 		
ZPĚV – základy techniky zpěvu, dýchání, zpívání za doprovodu, pro chlapce a děvčata od 9 let					

500,500,-

NOVINKY
Netradiční sporty – pro chlapce a děvčata od 9 let, základy frisbee, diskgolf, ringo, korfbal, pohyb v přírodě – turistika, orientační běh

500,-

Mladý hasič – pro chlapce a děvčata od 9 let										

400,-

Cvičeníčko – pro děti od 3 let, cvičení formou pohybových her								

500,-

Báseň bez názvu

Cesta kolem světa

Chodíme vedle sebe, potkáváme
se a netušíme, co se v každém z nás
skrývá. Viktor Kukla, absolvent
9. ročníku Základní školy E. Beneše, je duší básníka. Jeho básně jsou
bez nadpisu. Nejde o chybu ze zapomnětlivosti
či grafickou. Jedná se o autorův záměr.

Na „Cestu kolem světa“ se prostřednictvím etapové hry vypravili účastníci letošního tábora v Dírné. Formou vyprávění, rozmanitých úkolů a her postupně získávali informace o jednotlivých světadílech. Výsledky etap byly graficky znázorňovány na velké nástěnné mapě světa.

Je jen na nás, abychom se ponořili do myšlenek
veršů, popřemýšleli o obsahu básně a její
název, bude-li nám chybět, si sami vymysleli.
JS a VK
Probuzení ve svý posteli.
Realita či sen?
To prosím ty řekni mi.
Další pln utrpení začíná den.
Plavím se po ulici,
vodou zaplavena je.
Tou ulicí plavím se na pramici,
v tom světě málokdo přežije.
Tam je potřebná zbraň.
Smrtící, takže nutná k přežití.
Zbraní můžeš splatit dluh i daň,
vyřešíš s ní špatný sousedský soužití.
Chceš vrátit se zpět k sobě,
myslíš, že máš zadní vrátka,
avšak náhle jsi v neznámém stavení, domě.
Žádný dům, pořád ten svět, a to jsou jatka.
Rádio slyšíš hrát,
jsou to jen hlasy v tvý hlavě.
Uleháš a rád bys, jenže nemůžeš spát,
kolem furt lítaj slova jak výstřely z hlavně.
Vstaneš a musíš jít dál,
náhle výstřel, udál se další zločin.
Cítíš, jako by tě každý okamžik navíc hřál,
tvoje zabití, pro ostatní ten největší počin.
Říká se, že modrá je dobrá,
ale tenhle svět je zlej.
Tak proto má modrá planeta jedinýho zlýho
kmotra…
Furt věřím, že snad ani není opravdovej.
Cvak, světlo, probuzení,
už vím, že to byl jen sen.
Rázem se můj pohled na svět mění
a v poklidu slunný začíná den.
Viktor Kukla

Při návštěvě Ameriky si děti zahrály na zlatokopy, vydaly se na „Indiánskou stezku“. V ní prokázaly postřeh, stopařskou dovednost a indiánskou moudrost. Po úspěšném absolvování stezky následovala „Plavba po Amazonce“. V průběhu této akce si děti zasoutěžily a zároveň se dozvěděly
několik základních údajů o této nejdelší řece světa. Na africkém kontinentu bylo pro děti připraveno „Lovecké safari“. V Evropě prožily prázdninové dobrodružství při hrách „Pevnost Boyard“
a „Hazard“. V Asii si zahrály pantomimické divadlo a drobné pohybové hry, které si oblíbily děti
v Číně, Rusku a Japonsku. V Austrálii si děti zaskákaly jako klokani při štafetových hrách. S nadšením se zapojily do přitažlivé hry „Trosečníci na ostrově“. Nejnapínavější byla hra „Ledové kry“
v Antarktidě, neboť rozhodla o celkovém pořadí oddílu v etapové hře.
Pestrý program, který doplňoval etapovou hru, nabídl dětem sportovní turnaje, výlety do okolí tábora, zábavné soutěže jednotlivců i oddílů, atletickou olympiádu, štafety s vodou, soutěž
ve střelbě ze vzduchovky, tradiční táborovou pouť, zpěv s doprovodem kytary.
Zážitkem byla pro všechny účastníky tábora návštěva hasičů z Přehořova a členů Vodní záchranné
služby ze Soběslavi. Děti si teoreticky i prakticky zopakovaly zásady první pomoci, vyzkoušely
si hasičskou výstroj, jízdu na raftech a aktivně se zapojily do hasičské soutěže.
Celý tábor byl ukončen vyhlášením výsledků etapové hry, předáváním medailí, drobných dárků,
diskotékou a ohňostrojem.
Za úspěšné zabezpečení a průběh tábora, kterého se zúčastnilo celkem 54 dětí, patří poděkování
jeho organizátorům, hasičům z Přehořova, Vodní záchranné službě ze soběslavi, p. Wratislavovi, Průšovi, Suchanovi, Rokosovi a sponzorům: Fontea, Madeta, Efko, Goldim, Bohemia chipsChousník – p. Gajdolín, pí Bicerová, p. Gruber.
Dagmar Pechová
vychovatelka školní družiny

Vážení příznivci Rodičovského centra Sobík!

dokázali udržet.

S potěšením Vám oznamujeme, že od září 2016 najdete Spolek RC
Sobík v nových prostorách na adrese náměstí Republiky 110, Soběslav (na
terase bytového domu). Tímto děkujeme městu Soběslav a panu starostovi
za poskytnutí prostor pro hernu RC Sobík, jejíž existenci bychom jinak ne-

Pokud by se někdo rád jakkoliv zapojil do úprav a příprav nové herny, neváhejte nás kontaktovat
na našem FB nebo na tel. 777 933 219, 728 318 857.
Informace o otevření nové herny a dalším programu můžete sledovat na:
• www.rc-sobik.webnode.cz
• Facebooku „Rodičovské centrum Sobík“
Děkujeme a budeme se na Vás těšit v nové herně RC Sobík,
Věra Podlahová a Ivana Hamajová

Dveře otevřené v I MY
Přijďte se podívat 22. září od 10 - 17 hodin na zajímavé hračky a pomůcky, které
pomáhají nejenom dětem s postižením. Najdete nás v 1. patře budovy České pošty
v Soběslavi - tř. E. Beneše 268. Přijďte se dozvědět něco nového. Jste vítáni sami
i s dětmi.						
Klára Csirková
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ROLNIČKA
Dagmar Voňková v čajovně Rolnička
Novou sezonu koncertů v Rolničce otevře Dagmar Voňková. Pokud
by někdo z vás náhodou nevěděl, kdo to je, pak vězte, že jde o první
dámu minimálně českého folku. Dagmar Voňková byla členkou legendárního folkového sdružení Šafrán. Dnes hraje především na koncertech volného sdružení Osamělých písničkářů, které svolává Jan Burian.
Písničky Dagmar Voňkové se na první pohled tváří jako taková příjemná přírodní
lyrika „štrejchnutá“ folklórem. Ale když se dostanete pod povrch a mezi řádky, uchvátí
vás živelný a nespoutaný proud. Z přírodní lyriky jsou najednou existenciální dramata
lidského života. Příroda v nich vždycky hraje důležitou roli, v konfrontaci s živly
se totiž teprve projevuje lidská malost i velikost. Z přírody všichni pocházíme a taky
se do ní vrátíme. Je naším zrcadlem.
Dagmar Voňková zase tak často nehraje a nahrávek taky tolik nemá. Proto nepropásněte jedinečnou příležitost zažít její koncert v čajovně Rolnička – ve čtvrtek 15.
září od 19.30.
Za organizátory Martina Plátová

Kdo si hraje, nezlobí!
Znáte soběslavská dětská hřiště? Máte rádi deskovky? Chcete se naučit
hru s vůní Francie? Pak jsou tu právě pro vás skvělé zprávy, které si můžete rovnou zapsat do kalendáře.
První podzimní den se pokusíme trochu oživit šest ze soběslavských
hřišť. Budete si moct vyzkoušet aktivity, které na hřištích v Soběslavi
normálně nejsou a zároveň si hřiště pořádně prohlédnout, prolézt, prohoupat, prozkoumat. Možná zjistíte, že jsou tam i věci, kterých jste si zatím
nevšimli a že se zabavíte vy i vaše ratolesti. Na hřištích pozdravíme podzim v pátek 23. září od 16 – 18 hodin.
Deskové hry jsou stále oblíbenější zábavou. Abyste si mohli vyzkoušet
i ty, které doma nemáte, připravili jsme pro vás možnost zahrát si deskovky každou poslední neděli v měsíci ve Společenském centru Soběslavska
(tedy v kině). K dispozici bude vždycky dostatečné množství her pro různé věkové kategorie a také asistent, který vás hru naučí, budete-li chtít.

A otevřená bude i kavárna, takže žízní určitě nezemřete. V září se deskohráči sejdou v neděli 25. od 14 do 18 hodin v kině.
Víte, ke které hře potřebujete prasátko? Ano, jistě, k pétanque. Prasátko
je ta malá dřevěná kulička, ke které chce každý umístit svou kouli. Skvělé
na téhle hře je hlavně to, že ji může hrát opravdu každý – staří, mladí, malí, velcí, tlustí, hubení, vozíčkáři, těhotné, … potřebujete vlastně
jenom jednu ruku a oči. Dobré je taky to, že nemusíte mít speciální
hřiště. V Soběslavi si můžete pétanque zahrát každou středu v parku
u kina od 18 do 20 hodin. V tomto čase tam vždycky najdete někoho, kdo
vám vysvětlí co a jak, a taky si s vámi zahraje. Samozřejmě trochu záleží
na počasí, když budou padat trakaře, tak se nejspíš hrát nebude.
Podrobnější a aktuálnější informace najdete na www.sobeslavka.cz nebo
na facebooku Soběslávka.
Za spolek Soběslávka Martina Plátová

Prázdniny plné zážitků
„Mohlo to být poklidné léto v jižních Čechách, kdyby se jednoho večera neobjevili nečekaní hosté, kteří převrátí chod tábora naprosto naruby.
„Oskare – probuďte se! Jak to máme opravit? Oskare!“
„Nedá se nic dělat, ten nám moc neporadí...musíme to prostě zkusit sami.“
Nikdo neví, co se bude dít další den...
Nejhorší na té nejistotě je to, že nikdo neví ani kde se to bude dít ...
Pojďte pomoci opravit časostroj a vrátit vše do správných kolejí!“
Tak začínal jeden z dětských táborů, kterého se zúčastnily děti z Dětského domova Radenín. Díky Nadačnímu fondu Albert, který podpořil náš projekt „ Prázdniny plné zážitků“ 16 dětí strávilo část letních prázdnin na táborech.
Opravovat časostroj se jim dařilo na letním táboře Bílá Skála u Číměře, který pořádala společnost Vrchal, s.r.o.
„Cestu časem“ děti absolvovaly na dětském táboře v Dírné, Spolek
Karvánek, Soběslav, kdy na základě nalezeného deníku Vratislava
z Mitrovic putovaly od středověku do současnosti.
Program obou táborů byl postaven na originálních hrách (pohybové,
bojové, logické, strategické apod.) i na tradičních táborových činnostech - stezka odvahy, koupání, indiánská sauna, celodenní výlet, opékání vuřtů, rozcvičky.
Cílem projektu „Prázdniny plné zážitků“ bylo zpříjemnit letní prázdniny dětem, které mají velmi malou nebo žádnou šanci o prázdninách
opustit dětský domov bez zaměstnanců DD. Děti navázaly nové kamarádské vztahy, byly v jiném prostředí, s jinými dospělými. Je to pro
ně celoživotní zážitek.
Děkujeme Nadačnímu fondu Albert a Jiřímu Hákovi za finanční podporu a pracovníkům zmíněných táborů za krásné zážitky zprostředkované našim dětem.
Mgr. Pavla Šimková
Statutární zástupkyně DD, ZŠ a ŠJ Radenín 1
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ČAS PLYNE JAKO BYSTŘINA, KTEROU SLUNCE HŘEJE,
ROZEZPÍVANÁ NOVITA UŽ 10 LET VESELE PĚJE
Deset let … deset let práce, radostí, starostí, výher i malých proher …
Deset let zkušeností, hledání, ale především naplnění našeho motta „Pohlazení po duši“.
Rozdáváme radost a přijímáme odměnu a energii z potlesku našich věrných posluchačů. Uspořádali jsme přes 110 koncertů v kostelích, sálech,
pod širou oblohou, benefiční pro Hospic Jordán, Senior domy.
Koncerty pořádáme zpravidla 2x ročně v období předvánočním a jarním.
V loňském roce jsme zorganizovali úspěšný 1. ročník „Podzimního festivalu pěveckých sborů“ a doufáme, že zakládáme novou kulturní tradici
v Soběslavi. Zpívali jsme se sólistou ND Vratislavem Křížem. Spolupracovali se zpěvačkami Ivanou Törökovou, Hankou Žvachtovou, hobojistou Jirkou Vláškem, houslistou Jirkou Sychou, klarinetistou Otakarem
Vojtíškem ze ZUŠ Tábor. Velké poděkování patří naší stálé korepetitorce
Martině Pechové ze ZUŠ Soběslav.
Jarní zpívání jsme zahájili v Dírné ve spolupráci se souborem lesnic
pod vedením výborného muzikanta a myslivce Jaroslava Tupého provedením Hubertské mše Petra Vacka. Koncert měl velký úspěch a určitě
se těšíme na další spolupráci i na provedení ,,Hubertky“ v Soběslavi. Pak
už následovaly, jako každoročně, koncerty v Senior domě, v Choustníku
a v Soběslavi. Všechna vystoupení jsme si báječně užili.
Při příležitosti našeho prvního kulatého výročí jsme si všichni položili
otázku:

Jana Lízalová
,,NOVITA je pro mě výborný způsob, jak si zazpívat, pobýt v prima kolektivu, popostrčit hlasivky a uši k lepšímu výkonu, jak se odreagovat,
jak vyplnit volný čas nebo najít pevný bod v rozhoupaném světě, jak
se učit být sebou i se přizpůsobit, jak potrénovat paměť, jak si udržet
veselou mysl a nabrat sílu, jak tvořit, jak rozdávat a přijímat radost. Díky
nám všem, že se vezeme – vlastně zpíváme – na jedné vlně!“
Ivana Míková
,,Zpívání ve sboru mi dává radost, klid a svobodu. Zkoušky i koncerty
NOVITY mají zvláštní atmosféru, zvláště díky přítomnosti Evy Králové.
Je velmi hezké, když člověk dělá, co ho baví.“
Milka Fürbachová
,,Ráda se učím novým věcem, které mě posouvají dál. Ve sboru NOVITA
jsem se naučila hlasově nevyčnívat, ale ani nezůstat opodál – být součástí
hudebního uskupení, kde se sdružují lidé sice různých profesí a zájmů, ale
se stejnou zálibou: potěšit a pohladit hudbou jak na duši, tak i na srdci, jak
sebe a členy sboru, tak i naše věrné posluchače.“
Jana Dvořáková

Zde je několik odpovědí:

,,Ráda zpívám v NOVITĚ, protože jsme prima parta lidí, co si mají pořád co říct. Také se vždy těším na společné rozezpívávání a ladění hlasů
na začátku zkoušek, kdy vznikají harmonické, přímo meditativní tóny.“

Slávka Příplatková

Jana Hrbková

,,Smích a zpívání, každý smutek zahání.“

,,Většinu života jsem strávila v Praze, kde jsem měla možnost navštěvovat různé kulturní akce. Nyní jsem se stala Jihočeškou, překvapenou,
jaký bohatý hudební život zde kvete. A tak jsem vstoupila do sboru NOVITA. Přináší mi možnost se učit, stýkat se s lidmi různých profesí, nutí
mě to odejít alespoň jednou týdně do ,,civilizace“, zkrátka nestárnout.
Hlavně mi to ale přináší radost. Práce ve sboru je něco, co člověka nutí
se dobrovolně podřídit celku, aby pak výsledek byl překvapivě krásný.
V NOVITĚ jsem byla hezky přijatá, děkuji za to.“

,,Co pro mě znamená NOVITA?“

Ivka Brunová
,,Jsem nejmladší členkou sboru. Studuji sólový zpěv v ZUŠ Tábor,
ale ve sboru jsem získala řadu nových zkušeností a poznatků. Hlavně díky
prima vztahům a Evě Králové.“
Alena Kubartová
,,Ve sboru jsem nejdéle, ale cítím se v něm moc spokojená, protože máme
dobrou partu. Chtěla jsem už několikrát skončit pro stáří a různé neduhy,
děvčata mě však všemožně podporují, a tak táhnu káru dál. Naše sbormistrová mi sdělila, že si nedovede představit, že by mě tam neviděla. Také
to jednou bude.“
Roman Kratochvíl
„Rád vyprázdním hlavu od pracovních starostí a využiji příjemně strávené chvíle při zkouškách a koncertech s partou fajn lidí.“
Jana Kratochvílová
,Já mám to štěstí, že se v jednom dni mohu věnovat jak svému koníčku,
kterým je zpěv, tak i své rodině, protože zpíváme společně. A navíc, holky
mě vždy naladí na radostnou strunu.“
David Kratochvíl
„To, že mám rád hudbu a rád zpívám, asi nemá smysl
vysvětlovat. Co mimo jiné obdivuji, je fakt, že se sejde parta lidí nejen různého věku, ale i různých profesí
a všichni se dokážeme naladit na stejnou notu a od srdce
si zazpívat.“
Lenka Štěpánová
,,Každý člověk by měl mít zálibu, koníček, kam se chodí
odreagovat od všedních starostí a hlavně mu to také něco
přináší. Pro mě je to právě společné zpívání. Sbor je spolek prima lidí, co se rádi zasmějí, občas pozlobí naši sbormistryni Evu, ale máme stejný cíl – s chutí si zazpívat.
Těší mě, že patřím k těm, co radost rozdávají druhým.
Po každém koncertu mě uspokojuje, že se nám
naše snažení vyplatilo. Vždyť jedinou odměnou
je spokojenost a potlesk našich příznivců a přátel.“

Jana Reisnerová
,,Proč chodím zpívat do NOVITY? Několik let jsem chodila na koncerty,
vždy jsem byla nadšená, a tak moje zpívání s NOVITOU je můj splněný
sen. Další důvod je naše Evička – profík, srdcař a nádherný člověk. Někde
jsem slyšela, že ,,hudba je nejlepší přítel v nejtěžších chvílích lidského
života“ – a pod to se podepisuji.“
Vážení a milí čtenáři, pokud jste dočetli až do těchto míst, čeká Vás
už jen pozvání na 2. ročník Podzimního festivalu pěveckých sborů, který
se koná v pátek 14. října 2016 opět ve velkém sále Kulturního domu města Soběslavi.
S Vámi se všemi a Vašimi přáteli se těšíme na viděnou a slyšenou.
Eva Králová, sbormistryně
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VCC Soběslav Vás zve na pátý ročník orientační soutěže historických vozidel v Soběslavi,
který je zároveň ﬁnálním závodem Mistrovství ČR
Pohár historických vozidel AVCC AČR

O POHÁR MĚSTA SOBĚSLAV
dne 10. září 2016
Prezentace vozidel bude probíhat od 8:00 do 9:45 na náměstí v Soběslavi. Soutěž začíná v 10.00 výstavou vozidel s následným zajištěným pohoštěním před startem do orientační jízdy. Start orientační jízdy bude
ve 12.00 přímo z náměstí v Soběslavi.

Případné další informace a dotazy zasílejte:
• e-mailem: vccsobeslav@seznam.cz;
• nebo nás kontaktujte na tel.: 776 230 867 či 606 753 503

Účastníky čeká během jízdy příjemná cesta klidnou krajinou s bohatým
programem, soutěž ukončíme v kempu TJ Spartak Soběslav. Kulturní
program a občerstvení jak na náměstí v Soběslavi, tak v cíli soutěže
zajištěno.

Startovné:

Soutěž pořádá Veteran Car Club SOBĚSLAV v AČR ve spolupráci
s městem Soběslav a za podpory řady partnerů.
Informace, podmínky účasti a přihlášky na soutěž naleznete
na webových stránkách
www.VCCSOBESLAV.WEBNODE.CZ

Uzávěrka přihlášek prostřednictvím elektronické pošty je 8. 9. 2016
Vozidlo do r. v. 1945 včetně + řidič a jeden spolujezdec
zdarma
Vozidlo od r. v. 1946, avšak minimálně 30 let staré + řidič a jeden
spolujezdec
250 Kč
Každý další spolujezdec
100 Kč
Jídlo před startem a po dojezdu i pro spolujezdce je zajištěno
a je v ceně startovného!
Těšíme se na setkání s Vámi na naší soutěži po dovolených
na počátku září 2016.

SOBĚSLAVSKÁ RODAČKA VYDALA ROMÁN
Ona hledá sama sebe, on hledá svou minulost. A ti dva se opravdu nemusí. I tato slova charakterizují dospívající hrdiny nově vydaného románu
soběslavské rodačky Leny Valenové (za svobodna Lenky Hruškové). Autorka o sobě říká: „Jsem srdcem Jihočeška, duší cestovatelka. Miluji příběhy,
ty psané i vyprávěné, focení, odpolední kapučíno a smažený sýr.“ Mládí prožila v Soběslavi, kde vystudovala základní školu Dr. E. Beneše a soběslavské
gymnázium. Dnes pracuje v New Yorku a žije v malém bytě na Manhattanu. Začala si plnit své sny, jedním z nich je stát se spisovatelkou. Nový román
„Moře nálezů a ztrát – Náhodní lháři“ nám přiblížila v následujícím rozhovoru.
Vaše kniha se nyní prodává po celé České
republice. Máte z toho radost?
Ano, je to úžasný pocit. Napsat a následně vydat knihu dá spoustu práce, v mém případě celý
proces trval několik let. Mám tedy radost, že
kniha je na světě a nachází si své čtenáře.

světa. Mezi cizinci mám také mnoho blízkých
přátel. Příběh knihy a všechny postavy jsou
fiktivní, ale nepochybně mě při psaní ovlivnily
i vlastní zkušenosti z cest.

Na psaní knih musíte mít jistě dobrou představivost, co Vám na něm přijde nejtěžší?
Jsem narozena ve znamení Ryb. Ty prý mají
představivost vrozenou. Asi na tom něco je.
Pro mě je na psaní nejtěžší ten moment, kdy
zasednu za stůl a snažím se momentální nápad zaznamenat. Častokrát řeším: Jak začít?
Existuje mnoho způsobů, jak vyprávět příběh.
Někdy mám potíže rozhodnout se, kterou cestou
se vydám. A někdy se během psaní odchýlím
od původního záměru tak, že konečný výsledek
je zcela odlišný, než idea na začátku.

Zaujal mě již popis příběhu. Můžete nám jej
trochu přiblížit?
Jedná se o příběh ze současnosti s mladými
hrdiny. Kniha vypráví o ztrátách i nálezech
na cestě za pravdou, o nacházení své identity
a o náhodných lžích, kterými si hrdinové příběhu vypomáhají. V příběhu hrají velmi důležitou
roli vztahy a úzké vazby mezi přáteli a sourozenci a jejich nezaměnitelná role v životě obou
hrdinů a zároveň i každého z nás.
Vztah dvou hlavních postav popisujete jako
„jízdu na divoké horské dráze“. Jak to mezi
nimi vlastně je?
Jednou nahoře, jednou dole, ale nerada bych
prozradila víc. Snad jen to, že vztah hlavních
hrdinů se vyvíjí a mění po celou dobu příběhu,
stejně tak jako jejich vztahy k vedlejším postavám.
Příběh má poměrně kosmopolitní nádech.
Promítl se do něj Váš vztah k cestování a cizincům?
Určitě. Miluji cestování. Studovala a pracovala
jsem ve Španělsku, Anglii a Spojených státech
amerických a setkala se s lidmi snad z celého

něco, co mě vždycky bavilo. Zatím jsem publikovala pouze blogové články na internetu. Teprve teď jsem však našla odvahu své příběhy publikovat. Mnohé dřívější knižní pokusy zůstaly
někde na půli cesty, další čekají stále v šuplíku
na realizaci.

Setkáme se s hlavními hrdiny také ve druhém díle? Co plánujete do budoucna?
Jedná se o genre s detektivními prvky?
Ano. Oba hlavní hrdinové příběhu nezávisle na
sobě pátrají, on po své minulosti, ona po informacích o nevítaném vetřelci. Mým záměrem
bylo napsat napínavý příběh, který zaujme
a zároveň pobaví. Mám ráda detektivky, stejně
tak velké příběhy. Jsou to knihy, které mě samotnou baví číst.
Kde se u Vás vzala chuť do psaní?
Psát jsem začala již na základní škole. Je to

Pokračování bude, ale nemohu říci více, abych
neprozradila to, co bude následovat.
Určitě bych ráda pokračovala v psaní a vyprávění příběhů. Nedávno jsem dopsala druhou knihu,
takže mě teď čeká spousta práce s posledními
úpravami. A samozřejmě plánuji také akce spojené s propagací knihy, která je právě na pultech
obchodů. O všech novinkách a o tom, co chystám, se můžete dozvědět na www.lenavalenova.
cz a na stránkách knihy na Facebooku.
Děkuji Vám za rozhovor a do budoucna přeji
hodně úspěchů.
Michaela Nováková
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VLIV CHYTRÝCH TELEFONŮ NA LIDSKÝ MOZEK
Nesmírně složitá a fascinující struktura lidského mozku se během evoluce utváří tak, aby se co nejefektivněji přizpůsobovala životním podmínkám
člověka. Není proto s podivem, že mozek musí nutně reagovat i na změny, které se v našem prostředí odehrávají v několika málo posledních letech,
kdy do života podstatné části lidské populace vstoupily chytré telefony a další digitální pomocníci.
„Use it, or lose it“
Zajímavým potvrzením myšlenky, že mozek se přizpůsobuje podmínkám, ve kterých žijeme či pracujeme, je například výzkum britských vědců, kteří
zjistili, že hippocampus (tedy část mozku hrající důležitou roli při krátkodobém uchovávání informací a prostorové orientaci) taxikářů je rozvinutější
než u jiné části populace. Jak by se ale na této skutečnosti podepsal fakt, kdyby londýnští taxikáři začali používat navigace?
I když zrovna neřídíme taxík, usnadňují mnohým z nás každodenní práci digitální pomocníci a mozek tak přestává být dostatečně využíván. Náš mozek
potřebuje být stimulován. Do jisté míry se chová podobně jako sval. Tedy, je-li zatěžován, roste, není-li zatěžován, zakrňuje. Díky učení, opakování,
využívání mozkové kapacity se zvyšují počty synapsí (spojů mezi nervovými buňkami) v daných částech mozku a mozek se tak stává výkonnějším.
Platí tedy známé pořekadlo „Use it, or lose it“, neboli využívejte ho, jinak o něj přijdete.
5,5 hodiny rizika denně
Jak vyplývá z výše uvedeného, speciálně chytré telefony jsou pro využívání kapacity našeho mozku velkým nepřítelem. Díky nim nejsme nuceni
si pamatovat prakticky nic. Telefonní čísla, adresy, trasy, vše máme při ruce v kapse. Smartphone se tak stává jakýmsi externím mozkem. Zatím nejsme
ochotni si to zcela připustit a, jak ukázal výzkum britských vědců, zhruba dvojnásobně podceňujeme dobu, kterou každý den se smartphonem trávíme.
Pokud by vás osobně zajímalo, jak dlouho a na co mobil využíváte vy, existuje množství aplikací, které vám tuto informaci poskytnou. Ze zmiňovaného
výzkumů vyplynulo, že průměrný respondent používá svůj smartphone zhruba 84 krát denně, přičemž polovina interakcí se děje do zhruba 30 sekund,
a celková doba strávená využíváním chytrého telefonu je kolem 5,5 hodiny denně.
Vliv digitálních přístrojů na mozek dítěte
Není neobvyklé vidět s tabletem či smartphonem i velmi malé, třeba tříleté děti. Dětský mozek se diametrálně liší od dospělého a nejrychlejší rozvoj
osobnosti nastává mezi třetím a desátým rokem života. Nervová aktivita dětí je v tomto věku asi dvakrát vyšší než u dospělých a stimulace veškerých
nervových center je v tomto období důležitější než kdy jindy a doslova má vliv na celý budoucí život. Pokud mozek dítěte nedostává dostatek podnětů,
pravděpodobně tento deficit v pozdějším věku již nedožene.
Německý psychiatr Manfred Spitzer, autor knihy Digitální demence, upozorňuje, že dnešní děti
nedokáží vnímat čtený text. Místo aby se do něj pohroužily, jej tzv. skimmují, tedy přelétnou
očima. Zhoršuje se jim představivost a paradoxně neumí správným způsobem vyhledávat informace. Spoléhají totiž na to, že na internetu je vše, nemají již ale dostatek znalostí k tomu,
aby vyhodnotily adekvátnost dané informace.
Je to na nás
Velmi intenzivně zde proto platí, že digitální média jsou dobrý sluha, ale zlý pán. A je na našem
vědomém rozhodnutí, jakou mez si v používání těchto přístrojů nastavíme. Naše osobnost je
tvořena dědičností, ale také zkušenostmi, nabýváním nových informací a zážitků. Dopřejme
tedy mozku stimulů a buďme zodpovědní za to, do jaké míry je mozek náš i našich dětí funkční.
Pro dTest zpracovala PhDr. Romana Mazalová, psycholožka

OKÉNKO SOBĚSLAVSKÝCH CHOVATELŮ
V prvním srpnovém víkendu (6. - 7. srpna 2016) obeslali naši chovatelé „OKRESNÍ TÁBORSKOU VÝSTAVU“ v areálu na Šibenném vrchu.
Chovy králíků prezentoval př. Vlas – německé obry strakaté modré, dále
český strakáč tříslový modrý a černý a hermelín modrooký oceněný pohárem za 3. místo; př. Suda – vídeňské šedé; př. Pokorný – kalifornské
černé a př. ing. Radosta, který obdržel čestnou cenu za dalmatinského
rexe černé barvy.
Chovatelé drůbeže prezentovali brahmánky bílé kolumbijské (přítel
Vlas); velsumky zdrobnělé rezavě koroptví a plymutky bílé – čestná cena
(př. Kočica); brakelky stříbrné a české slepice zlatě kropenaté oceněné
čestnou cenou (př. Benešová) a velsumky zdrobnělé rezavě koroptví
(mladá chovatelka př. Benešová) a jako poslední představil př. Szigl viandotky zdrobnělé stříbrně koroptví oceněné čestnou cenou.
Chovatele holubů reprezentoval př. Pokorný svými moravskými pštrosy žlutými (čestná cena) a černými šupinatými; př. Vlas vystavil kariéry
a hýly zlaté a konečně chovatel rejdičů př. Autrara vystavil novočerkazského rejdiče oceněného pohárem pro nejlepšího rejdiče, omského rejdiče – čestná cena, volžského rejdiče oceněného pohárem za 3. místo
a roztovské rejdiče.
Tímto děkujeme našim členům a zároveň gratulujeme ke krásným
výsledkům, které svědčí o vysoké kvalitě soběslavských chovů.
Ve čtvrtek 18. 8. proběhla výborová schůze s jediným úkolem – připravit naši říjnovou výstavu. Zároveň byl určen termín členské schůze,
a to na neděli 11. září.

Zveme naše spoluobčany na pravidelné nedělní trhy, a to 4. září
od 7 hodin k příjemnému nákupu drobného zvířectva, zahrádkářských,
chovatelských potřeb, krmiv a k posezení u dobrého občerstvení. Samozřejmostí je výkup exotického ptactva a výkup králičích kožek. Zároveň
budou v prodeji nosná kuřata ve stáří sedmnácti týdnů.
Martin Nechutný – ZO ČSCH Soběslav
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POLICEJNÍ DENÍK

HASIČI ČESKÉ REPUBLIKY
17.7. Odstranění hnízda sršňů v Soběslavi, ulice P. Bezruče.

(NP: neznámý pachatel)
• Muž v období od 1. 7. do 8. 7. odcizil dřevní hmotu v obci Soběslav
a způsobil tím škodu ve výši 2.000 Kč.
• NP v období od 9. 7. do 10. 7. na Sídl. Svákov v Soběslavi poškodil
skleněnou výplň okna stánku se zmrzlinou a způsobil předběžnou škodu ve výši 3.000 Kč.
• NP se v období od 10. 7. do 11. 7. vloupal do cafe baru Kajuta, kde
následně poškodil okno, vnikl do prostor cafe baru, kde odcizil drobné
kovové mince, cigarety, lahev a různé tyčinky. Poškozené tímto způsobil škodu ve výši 4.930 Kč.
• NP v období od 5. 7. do 12. 7. odcizil z kolostavu u Pivnice U Mrtvoly
v obci Soběslav dámské trekingové jízdní kolo, modré barvy s plastovými blatníky a poškozeným předním světlem. Poškozenému tak
vznikla škoda v odhadované výši 4.000 Kč.
• NP se dne 15. 7. v lokalitě zvané Na Douskách v k. ú. Soběslav vloupal
do chaty, odkud odcizil finanční hotovost, dvě kapesní svítilny a PET
lahev piva. Poškozenému tím způsobil škodu ve výši 5.430 Kč.
• NP si dne 18. 7. na nám. Republiky v Soběslavi z lavičky pod třešní
nálezem přisvojil látkovou tašku s obsahem, ve které byla peněženka
s hotovostí a mobilními telefony. Poškozenému způsobil škodu ve výši
4.400 Kč.
• NP se v období od 20. 7. do 21. 7. vloupal oknem do klubovny tenisového klubu Soběslav v areálu sportoviště TJ Spartak Soběslav, kde
odcizil z lednice několik sušenek různých druhů a jedno balení klobás.
Poškozeným způsobil škodu ve výši 3.630 Kč.
• Dne 23. 7. dva muži v restauraci v Soběslavi zkonzumovali zboží
a utekli bez placení. Po dostižení servírkou v Soběslavi na vlakovém
nádraží opět utekli a následně byli v ul. Jeronýmova zajištěni hlídkou
OOP Soběslav. Poškozené způsobili škodu ve výši 818 Kč.
• NP v období od 23. 7. do 24. 7. poškodil obvodový plot kempu U Sloupu. Poškozenému způsobil škodu ve výši 4.500 Kč.
• NP si dne 30. 7. v prostorách baru U Netopýra++ ve městě Soběslav
neoprávněně nálezem přivlastnil mobilní telefon, čímž se dopustil přečinu Zatajení věci a poškozenému způsobil škodu ve výši 13.390 Kč.
• NP dne 31. 7. poškodil kamennou zídku vestavěnou mezi dřevěné trámy u restaurace „Kajuta“ v Soběslavi. Poškozenému způsobil škodu
ve výši 4.000 Kč.			
				
Pprap. Romana Šuléřová
(redakčně kráceno)

18.7. Odstranění vosího hnízda v obci Roudná.
19.7. Odstranění následků srážky osobního automobilu se zvěří u obce
Řípec.
21.7. Otevření bytu ve Veselí n. L., ulice Pod Markem.
24.7. Odstranění naplavenin a uvolnění ucpaného propustku pod silnicí
v Soběslavi, ulice Na Cihelně.
24.7. Odstranění vosího hnízda v obci Roudná.
25.7. Odstranění úniku provozních látek z osobního automobilu na vozovku v Soběslavi, sídl. Svákov.
27.7. Čerpání vody ze zatopených prostor garáže v Soběslavi,
Na Švadlačkách.
27.7. Požár přístřešku občerstvení na tábořišti v obci Hamr.
28.7. Odstranění úniku provozních látek ze zemědělského stroje na vozovku u obce Doňov.
30.7. Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů
u obce Mlýny.
30.7. Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Tučapy.
3.8. Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu a motocyklu u obce Choustník. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
3.8. Odstranění vosího hnízda v obci Klenovice.
4.8. Odchyt hada u rodinného domu ve Skalici.
5.8. Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu u obce
Horusice.
6.8. Pomoc při transportu pacienta do vozidla ZZS v obci Pleše.
7.8. Otevření bytu ve Veselí n/L, Sokolské ulici.
8.8. Otevření osobního automobilu v obci Janov.
9.8. Požár kombajnu a strniště v obci Zlukov. Zásah provedla jednotka
HZS Jčk PS Soběslav a jednotka SDHO Veselí n/L.
10.8. Požár hospodářského stavení v Kardašově Řečici. Zásah provedly
jednotky HZS Jčk PS Soběslav, PS Jindřichův Hradec a jednotky
SDHO Kardašova Řečice a Jindřichův Hradec.
13.8. Odstranění následků střetu dodávkového automobilu a vlaku
na přejezdu u obce Děbolín.
npor. Bc. Libor Šmahlík
(redakčně kráceno)

PRVNÍ POMOC KRÁTKÝM PŘÍBĚHEM I
“Hele, pan Bezdech se válí před svým domem. No jo,
včera měl 55 let, to asi trochu přebral, tak si teď v poledne pochrupkává. Aspoň, že je teplo. Tak pojďte pryč,
ať ho nebudíme.”
Špatně. Co když pana Bezdecha skolila např. srdeční příhoda? Zachovají-li se všichni takto, vzbudí jej až Cháron, popř. jiná mýtická postava dle preferencí ctěného čtenáře. Jak by to tedy mělo vypadat?
Úvodní proslov může být klidně stejný, ale místo odchodu zjistíme
přítomnost život ohrožujících stavů: masivního krvácení, bezvědomí
a bezdeší. Není nutné si pamatovat pořadí, vyvstane ze situace (tedy
není-li čtenář fandou seriálu Sanitka, kde lékař obvazuje lehce poraněnou
hlavu v poli mrtvých a těžce raněných). Přítomnost život ohrožujícího
stavu či podezření, že by mohl nastat, je důvodem pro volání odborné
pomoci (tel. 155 či aplikací Záchranka).
Nuže, pan Bezdech sice masivně nekrvácí, avšak na opakované důrazné oslovení a zatřesení ramenem nereaguje. Je tedy patrně v bezvědomí,
voláme 155. Nebudeme jej probouzet fackou ani štípáním, je to poněkud nedůstojné, raději mu zakloníme hlavu (důležitý život zachraňující úkon!) a cca 10 sekund zjišťujeme, zda dýchá - poslechem u úst,
pohledem na hrudník, na který můžeme položit svou ruku. Ovšem ve vší

slušnosti, zejména u takto postižených dam. Dýchá normálně? Hurá. Stav
pána trvale sledujeme, sanitka přijíždí a náš příběh pro tentokrát končí.
Přitvrdíme příště.
V uvažované situaci nás bylo víc, což je prima, jinak si musíme zavolat
někoho na pomoc. A lidé rádi koukají, natáčejí, radí, s pomocí je to však
horší. Většinou ale celkem hrdinně reagují na adresné požádání (vy pane
v modrém svetru). Rovněž pamatujme, že bezpečnost zachránce je vždy
na prvním místě (např. byl-li by p. Bezdech známý bijec).
Jak je to s tím záklonem hlavy? Všichni známe povídání o “zapadlém
jazyku”, někteří bohužel i o jeho špendlení a podobných středověkých
praktikách. Ve skutečnosti ale zapadá kořen jazyka, jenž nevidíme ani
nevytáhneme. A právě záklon hlavy tlakem na čelo a jemným tahem pod
bradou pomůže, že se dýchací cesty uvolní. Paradoxně by tento triviální
manévr každoročně zachránil řadu životů, na rozdíl od populárního “polštářku do rakve” v podobě kabelky šikovně umístěné pod nebožákovu
(zakrátko nebožtíkovu) hlavu.
A tep? Ten dnes už jako laici nezjišťujeme. Kdo netepe, nedýchá. A opačně to (po chvíli) platí rovněž.
Vodní záchranná služba ČČK Soběslav
www.vzs-sobeslav.cz, facebook.com/vzssobeslav
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Vodní záchranná služba Soběslav
otevírá nový kroužek “Mladých záchranářů”
Min. věk 12 let (horní hranice není).
Plavecké dovednosti nejsou podmínkou.
Inf. schůzka potenciálních zájemců v pátek 9. 9. ve14:00
na stanici VZS, ul. Kadlecova 306 - modrá budova naproti kinu.
Info rovněž na emailu sobeslav@vzs.cz a tel. 775 306 117.
www.vzs-sobeslav.cz | facebook.com/vzssobeslav

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR
PROGRAM - ZÁŘÍ
čtvrtek 15. 9.					
16:00
• Pád do výšin - obrazy ak. malíře Teodora Buzu ve výstavní síňi
• Poezie každodennosti - práce skupiny dospělých ZUŠ
O Nedbala Tábor vedené ak. malířem T. Buzu
čtvrtek 15. 9.					
19:00
• Pletky paní operetky - koncert árií a duet z děl skladatelů
J. Strausse, O. Nedbala a dalších
Neděle 18. 9. 					
19.00
• Vita Caroli - koncert Tria DuBois
Připomínka 700. výročí karla IV
Pondělí 19. 9.					
19.00
• Východní Turecko - tureckým Kurdistánem
S táborským cestovatelem Pavlem Mrázem se vydáte od jezera
Van až k čtyřtisícovým vrcholům při hranicích s Iránem
Úterý
20. 9.					
19.00
• Dlouhý, široký a krátkozraký - pohádka
Středa 21. 9.					
19.00
• Škola žen - divadelní hra z pera spisovatele a dramatika Molièra
Klasická komedie o tom, že s ženou se oženit je přece hrozný
risk. Hra je inspirována dramatikovými vlastními manželskými
zkušenostmi. Hrají: M. Polách, K. Baranová, T. Váhala, M. Maléř
a další.
Čtvrtek 22. 9.					
19.00
• Carmen - taneční love story s tragickým koncem
V choreografii a režii Jána Ďurovčíka se představí nejlepší
tanečníci současné slovenské scény
Pátek
23. 9.					
18.00 !!
• STRAKA V ŘÍŠI ENTROPIE - LiStOVáNí
Kniha bajek popularizující některé fyzikální zákony pro děti
i jejich dospělé, milovníky vědy i pro ty, kteří se jí tak trochu bojí
Sobota 24. 9.					
14.30
• Mikulášovy prázdniny - divadelní hra pro děti
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Jak proběhlo „5 minut pro zdraví“

Preventivní akce „5 minut pro zdraví“ naplnila smysl myšlenky naší laboratoře - Informace na cestě ke zdraví!
Během měsíce května a června jsme široké veřejnosti nabídli v rámci prevence chronických onemocnění vyšetření krevního obrazu a glykovaného
hemoglobinu.
Možnost preventivního testování během týdne využilo celkem 273 obyvatel Bechyně a 284 obyvatel Soběslavi. Každý výsledek byl vyhodnocen
a okomentován lékařkou naší laboratoře.
Nejraději jsme vydávali výsledky, které byly v normě. Celkem u 32 osob
jsme zjistili zvýšené hodnoty glykovaného hemoglobinu, které mohou
signalizovat onemocnění cukrovkou. Odchylky parametrů krevního obrazu mohou být nejen známkou anémie (chudokrevnosti), ale i jiných
poruch zdraví. Akce však také potvrdila, že v rámci prevence je možné odhalit i velmi závažné onemocnění, jehož včasné zjištění může vést
k záchraně života. 		
Kolektiv Klinických laboratoří Tábor
(redakčně kráceno)

Foťte dobrou náladu
Léto přeje nejen turistům, ale i fotografům. Vždyť v létě se koná u nás i
v okolí řada zajímavých akcí, chodí se na výlety obdivovat krajinu nebo
se fotí pohoda u vody. V turistické oblasti Toulava přitom můžete se svými krásnými fotkami něco vyhrát a také je vidět na výstavě. Fotosoutěž „Vyfoť dobrou náladu v Toulavě“ totiž právě vrcholí. Kdo pošle na
e-mail info@toulava.cz fotografie z území Toulavy (mezi městy Tábor,
Sedlčany, Milevsko, Bechyně, Soběslav, Planá nad Lužnicí, Mladá Vožice a Sedlec -Prčice), na kterých je zachycena dobrá nálada - a to může
být fotka z festivalu, túry, rodinné akce, koupání, nebo třeba jen pohoda
v krajině bez lidí, může vyhrát fotografické vybavení za 10 000 Kč
a další ceny.
Nejlepších 20 fotek přitom bude koncem října vystaveno v Táboře
v nádherných prostorách gotického sálu Husitského muzea a odtud se
fotky vydají na putovní výstavu po jižních i středních Čechách tak, aby
všude viděli, jak je u nás krásně. A k tomu může přispět každý z nás.
Uzávěrka pro zaslání fotek
je 20. září. Vítěze vybere
porota složená z místních
i přespolních fotografů
- Davida Peltána, Petra
Mareše, Milana Dlouhého,
Michala Kupsy, Zdeňky
Hanákové, Soni Lechnerové a ředitele Toulavy Jana
Sochora.

Dobrá nálada v Toulavě, jak ji zachytil v
minulé fotosoutěži Martin Vyhnal.

Vše podstatné nejen o soutěži najdete na:
www.toulava.cz
Jan Sochor

OBRAZÁRNA ŠPEJCHAR ZVE NA VÝSTAVU A DOBROČINNOU AUKCI
V sobotu 24. 9. se v obrazárně Špejchar v Želči uskuteční vernisáž preaukční výstavy
Pavla Klímy, který svá díla představí ve spolupráci s výtvarníky projektu „Židlička pro
hospic“. Návštěvníci výstavy Pavla Klímy v Soběslavi v Galerii v kostele sv. Marka by
se neměli nechat odradit. Výstava bude zahrnovat zatím největší sbírku obrazů, tedy
i takových, které jste v Soběslavi nemohli spatřit. Díla autorů budou ve Špejcharu vystavena až do 26. listopadu, kdy zde proběhne v pořadí již třetí dobročinná aukce pro
Domácí hospic Jordán.
Posláním Domácího hospice Jordán se sídlem v Táboře je doprovázet těžce nemocné
a jejich rodiny na jejich poslední cestě. Nabízí specializované zdravotně – sociální služby, které zahrnují i péči doktora, sociálního pracovníka a v případě nutnosti také psychologa. Umožňuje lidem v těžké životní situaci prožít tuto složitou etapu jejich života
ve svém domácím prostředí, jejich rodinám naopak napomáhá se s ní vyrovnat.
V předchozích ročnících aukcí, které se konaly v letech 2010 a 2013, se podařilo vybrat
celkem 300 000 Kč. Nyní, po třech letech, můžete přispět i Vy.
Na výstavu i aukci jste srdečně zváni. 					
-min-
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VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE
PROGRAM KD
• Neděle 4. září – Podvečer s žesti
Poslední koncert Veselské ozvěny 2016, přesunut ze srpnového termínu. Dechový septet Žestě 200 z Českých Budějovic, zazní díla G. F. Händela, G. Verdiho, H. Purcela
a A. Brucknera. Kostel Nanebevzetí Panny Marie Modrá Hůrka od 18 h, vstupné dobrovolné, komentované prohlídky kostelů se uskuteční vždy po koncertu.
• Středa 14. září – LISTOVÁNÍ – Muž, který miloval Yngveho (Tore Renberg).
A těšit se můžete i na koncert v rámci Listování (hlavní hrdinové z gymnázia mají
punkovou kapelu) - to tu ještě nebylo! Po představení bude možné zakoupit knihu
podepsanou autorem za 390 Kč. Víceúčelový sál KD od 18 hodin, vstupné 100 Kč,
vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v kanceláři KD.
• Sobota 17. září – František Kop Quarter
Jazzové lahůdky Františka Kopa, Petra Maláska, Martina Lehkého a Pavla Badyho Zbořila. Kulturní dům Veselí nad Lužnicí od 20 hodin, vstupné 200 Kč.
• Úterý 20. září – Na správné adrese
Lechtivá francouzská komedie od Marca Camolettiho v podání Divadelního spolku
J. K. Tyl Kardašova Řečice. Velký sál KD od 19:30 hodin, vstupné 60 Kč.
• Úterý 27. září – Ochutnávka sýrů doplněná vínem
Ochutnávka spojená s prezentací Ing. Jiřího Kopáčka, CSc., předsedy představenstva
Českomoravského svazu mlékárenského. Přijďte ochutnat a poslechnout si zajímavé
povídání o snoubení sýrů s vínem, okusíte čtrnáct druhů sýra z osmi evropských zemí
a k nim čtyři druhy vína. Víceúčelový sál KD od 19 hodin, vstupné 250 Kč, rezervace
a prodej vstupenek v kanceláři KD.
Mgr. Michaela Jindová, KD Veselí n. L.
Další setkání bývalých zaměstnanců n. p. Silnice se koná dne 1. 10. 2016 v 16 h
v restauraci „U Černé kočky“ v Soběslavi.

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY
Zveme na výstavu ovoce a zeleniny, která proběhne od 30. 9. do 1. 10. 2016
na moštárně. Žádáme všechny pěstitele o výpěstky na výstavu, které mohou přinést
dne 28. 9. 2016 od 16 hodin na moštárnu v Soběslavi.

VESELSKÝ FILMOVÝ KLUB
• Čtvrtek 8. září
Oceněné snímky ze všech festivalových kategorií
ANIFILMU 2016
(Filmy: EZ3kiel: TheEyeoftheStorm, Temný kabát
/A Coat Made Dark, Happy End, Nepřítomný/Absent,
Vlčí hrátky/Vučjeigre, Periferie/Peripheria.
Stopáž celkem: 45 minut)
KDE DOMOV MŮJ?
• Čtvrtek 15. září
PODOBY HUMORU
• Neděle 18. září
VE SNĚHU I V MECHU
• Čtvrtek 22. září
ISHORTS – HighShorts
První večer ISHORTS po prázdninách
• Neděle 25. září
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT
Více o jednotlivých projekcích najdete na:
www.kd-veseli.cz
Mgr. Michaela Jindová, KD Veselí n. L.

MOŠTOVÁNÍ OVOCE
zahajujeme dne 17. září 2016 od 7.15 hod.
Moštování si můžete objednat
na těchto telefonních číslech:
•
pevná linka 381 521 340 v době od 8 do
13 hod.
•
mobil 777 311 597 a 775 311 597
(manželé Pehovi)

RC RALLY SOBĚSLAV
V sobotu 6. 8. se na asfaltové ploše místního automotoklubu konal další ze závodů RC automodelů v měřítku 1:10. Tím byl 9. ročník RC Rally
Soběslav. Po loňském ročníku, kdy jsme celý závod jeli za úmorného vedra, hrozilo, že dostojíme tradici předchozích ročníků a opět zmokneme.
Ale počasí tentokrát příjemně překvapilo a až na pár kapek a temných mraků před polednem nám ukazovalo svou přívětivější tvář.
Od ranních hodin probíhala příprava tratí a začali se sjíždět účastníci závodu. Po přejímkách se nás na startu po 9. hodině sešlo 25. V plánu bylo
odjet devět rychlostních zkoušek o celkové délce přes osm km. Největším favoritem závodu byl Honza Brich z Prahy, kterému asfaltový povrch sedí
a loni zde vyhrál s velkým náskokem. Také letos se do závodu „zakousl“ a po dvou rychlostních zkouškách vedl. Sice jen o čtyři vteřiny, ale bylo vidět,
že má vše pod kontrolou. Ovšem již v následujícím testu musel řešit technické problémy svého modelu Ford Fiesta WRC a i s 10 sekundovou penalizací ztratil 30 vteřin.
Tím se do čela vyhoupl kvartet jezdců v pořadí Petr Pavlát, Aleš Horák, Michal Bouchner a Jirka Hadrava, kteří mezi sebou bojovali o každou
desetinku sekundy, a v následujících zkouškách se jejich pořadí neustále přelévalo. Smolař závodu Honza Brich se na ně začal rychle dotahovat
a po šestém testu rozšířil počet bojovníků o vítězství na 5. A nejen to. Rychlou a čistou jízdou se v předposlední zkoušce dostal na první místo, které
si udržel až do konce. Druhý nakonec dojel Michal Bouchner (Škoda fabia WRC) a třetí úřadující mistr Jirka Hadrava (Ford Fiesta RS WRC). Všechny
tři v cíli dělilo necelých 15 vteřin, což po více než osmi kilometrech a skoro 40 minutách jízdního času vítěze svědčí o vyrovnanosti a kvalitě závodu.
V samostatně klasifikované kategorii F2, modelů s jednou poháněnou nápravou, zvítězil s velkým náskokem Ondra Daniel z Vysočiny (Škoda Fabia
R2) před domácím Tomášem Šenou (Honda Civic VTi) a třetím Jakubem Koneckým (Peugeot 208
R2). V kategorii juniorů zvítězil domácí Jakub Šena (Suzuki SX4 WRC) před Tinou Matějčkovou
(Fiat Punto S2000).
Další závod se bude konat ve dnech 10. a 11. září v nedalekém autokempu v Karvánkách a bude
jím 9. RC Rally Lužnice. Start je plánován na sobotu od 18:00 hodin.
Za světla se v 1. etapě odjedou tři rychlostní zkoušky a po setmění od cca 20:30 je plánována
2. etapa čítající opět tři rychlostní zkoušky. Během těchto bude každý ze soutěžících modelů mít
vlastní osvětlení.
Start nedělní etapy je plánován na 10:00 hodin a na programu bude osm rychlostních zkoušek
v lesních úsecích. Závod je opět započítáván do šampionátu RC Rally Tábor 2016. Bližší informace
na: www.rc-tabor.com.					
Za pořadatele Tomáš Šena
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G. BENEDIKT SOBĚSLAVSKÝ MARATON
VELKÉ FINÁLE JIHOČESKÉHO POHÁRU MTB
Stejně jako každý rok G. Benedikt Švec Cykloteam Želeč a město Soběslav zve širokou veřejnost na G. BENEDIKT SOBĚSLAVSKÝ MARATON,
který se bude konat v sobotu 3. 9. 2016 v kempu TJ Spartak Soběslav. Zde bude probíhat i prezentace závodníků od 8:00 do 8:30 hodin pro děti a od 8:00
do 11:00 hodin pro dospělé. Start dětí v 9:00 hodin a dospělých v 11:30 a 12:00 hodin, také v kempu TJ Spartak Soběslav. Přihlásit se lze na stránkách
www.jihoceskymtbpohar.cz. Jako tradičně se závodníci mohou zúčastnit okruhu dlouhého 42 km nebo 30 km. Trať vede po okolí Soběslavi, je tvořena
z části asfaltem, větší část jsou polní a lesní cesty. Na okruhu je několik zajímavých výjezdů, ale i sjezdů a také brody přes potok. Závodů se mohou
zúčastnit i děti na odrážedlech a děti na jízdních kolech. Všichni jsou srdečně vítáni a zveme je i na dobrou tombolu.
Martin Švec

FOTBAL
ZPRÁVY TJ SPARTAK
SOBĚSLAV

Rozpis mistrovských utkání na měsíc Září 2016:

Branky: 4x Dvořák, 2x Šmídmajer, 1x Mazouch T.

4.
4.
2.
2.
5.
3.
5.
3.
6.
4.
6.
4.
7.

• TJ Dolní Bukovsko – TJ Spartak Soběslav 1:8 (0:4)

5.

Po turnaji jsme sehráli další přípravná utkání s těmito výsledky. Bohužel
na generálku nepřijeli fotbalisté Dačic, z důvodu malého počtu hráčů.
Do přípravy se zapojil Fischer a Lhotka z Tučap. Od fotbalu si odpočine
K. Polišenský a na spadnutí je přestup Doležala do Veselí nad Lužnicí.
• TJ Sokol Bernartice – TJ Spartak Soběslav 2:4 (0:2)
Branky: 2x Šmídmajer, Žalda a Peltán. Tomáš Mazouch
ve druhém poločase neproměnil pokutový kop.
• TJ Spartak Soběslav – MAS Táborsko U19 7:1 (4:0)

Branky: Janoušek 2x, Mazouch T. 2x, Dvořák, Šmídmajer,
Maršík D., Hromada M.
Za FK Spartak Soběslav
Maršík František, vedoucí mužstva

7.
5.
2.
15.

Čimelice
Hradiště
Soběslav
Meteor
Soběslav
Kunžak
Soběslav
Soběslav
Soběslav
Soběslav
Třeboň
Větrovy
Soběslav
So Sezimovo Ustí
Milevsko
Soběslav
Prachatice
Dačice

Soběslav
Soběslav
Chýnov
Soběslav
Třeboň
Soběslav
J. Hradec
Veselí „B“
J. Hradec
Větrovy
Soběslav
Soběslav
Katovice

So 3. 9.
Ne 4. 9.
So 3. 9.
Ne 4. 9.
So 10. 9.
So 10. 9.
So 10. 9.
Ne 11. 9.
So 17. 9.
Ne 18. 9.
Ne 18. 9.
Ne 18. 9.
So 24. 9.

17,00
10,00
10,00
17,00
10,00
10,00
17,00
17,00
10,00
10,00
15,30
16,30

muži „A“
žáci
dorost
muži „B“
žáci
dorost
muži „A“
muži „B“
žáci
dorost
muži „A“
muži „B“
muži „A“

Soběslav

Ne 25. 9.

10,00

dorost

Soběslav
Bechyně
Soběslav
Soběslav

Ne 25. 9.
Ne 25. 9.
St 28. 9.
St 28. 9.

13,00
16,30
10,00
16,30

žáci
muži „B“
žáci
muži „A“

TJ SPARTAK si Vás dovoluje pozvat na oslavu 95. výročí,
které se bude konat v sobotu 10. září na soběslavském stadionu
PROGRAM:

STARÁ GARDA:
Zájemce o utkání starých gard žádáme o zpětnou vazbu na níže
uvedené osoby.
▪ Marek Nývlt, tel.: 777 852 879
▪ Vladimír Hanzal, tel.: 603 271 268
nebo e- mail: info@�ksobeslav.cz

▪
▪
▪
▪
▪

10.00 utkání starších žáků s Třeboní
12.00 utkání mladších žáků s Třeboní
14.00 utkání staré gardy do 50 let
15.00 utkání staré gardy nad 50 let
17.00 utkání mužů s J. Hradcem

Po celý den bude zajištěno posezení u dobrého jídla.

Fotografie z 23. ročníku letního turnaje „O pohár starosty města Soběslav“, který se odehrál 16. července 2016. Trenéři byli za svou usilovnou práci
tradičně odměněni koláčem, darovaným pekárnou Kotyza z Veselí nad Lužnicí. Ceny předával starosta města Jindřich Bláha.
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VEŘEJNÉ
BRUSLENÍ
(ZÁŘÍ)
Program sportovišť TJ Spartak
Soběslav na http://spartaksobeslav.isportsystem.cz/

4. 9.
11. 9.
18. 9.
25. 9.

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

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

MINI LETNÍ ŠKOLA AIKIDO V SOBĚSLAVI
Aikido klub Spartak Soběslav funguje již 17 let. Za tuto dobu jím prošlo mnoho dětí i dospělých.
Ve dnech 28. – 31. července 2016 naše dojo uspořádalo první mini letní školu aikido. Samotnému
cvičení předcházela důkladná příprava tělocvičny – stavění tatami.
Během čtyř dnů intenzivního cvičení pod vedením Ing. Lukáše Kulhavého, držitele 4. danu HOMBU DOJO – AIKIKAI, jsme trénovali řadu různých obranných technik, práci s bokenem (dřevěný
tréninkový meč), různé katy s jo (krátká dřevěná tyč).
Ve dvojici uke (útočník) – tori (obránce) se aikidoka (člověk cvičící aikido) učí přesnému provedení
techniky, ale také spolupráci. Aikido je japonské bojové umění, znamená to tedy, že kromě dovednosti ubránit se učí také disciplíně, trpělivosti, důslednosti. Člověk díky cvičení aikido poznává
sám sebe, učí se ovládat svou energii, má lepší postřeh, kondici. V podstatě všestranně rozvíjí své
tělo i ducha.
Stáže se účastnila řada aikidistů z celé České republiky. Byla pro
všechny přínosná nejen obsahem cvičení, předáváním zkušeností z jiných dojo, ale i navazováním nových přátelství lidí, které spojuje záliba cvičení aikido.
Pokud chcete aikido vyzkoušet nebo se na nás přijít podívat, určitě
navštivte naše pravidelné tréninky AC Spartak Soběslav, jež probíhají
každé úterý a čtvrtek od 18.30 do 20.00 h pro dospělé a každé úterý
od 17.00 do 18.30 h pro děti.
Po letní prázdninové přestávce začínáme v úterý 6. září. Další informace naleznete na www.acspartaksobeslav.wz.cz.
Markéta Vaňáková

INZERCE

Otta OŠMERA

AKCE MĚSÍCE ZÁŘÍ

žaluzie – textilní roletky
sítě na okna a dveře

SLEVA 10% NA PALIVOVÉ
ŠTÍPANÉ DŘEVO
SM/BO, DB/BK

ottaosmera@seznam.cz
Tel.: 734 460 066

Tel.: 724 323 571
Impregnace Soběslav s.r.o.
Na Pískách 420/II, 392 01 Soběslav
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Strojírna Soběslav s.r.o.
hledá vhodné kandidáty na pozice:

tí

 HORIZONTKAŘ plat od 120 Kč/hod. nos
še xe
 SVÁŘEČ plat od 120 Kč/hod.
u
zk pra
 MECHANIK plat od 90 Kč/hod. dle a
Požadavky:
 čtení strojírenských výkresů
 spolehlivost, samostatnost a zájem se učit
Nástup možný ihned.

Vhodné pro absolventy.

Kontaktní osoby: pí. Pekařová, ved. výroby, tel. 739 634 742.

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách.
Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149 - 180 Kč/ ks.

PRODEJ
Soběslav, u vlakového nádraží
• 24. září a 25. října - 17.50 h
• 6. října - 9.55 h
Při prodeji slepiček - výkup králičích
kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9.00 - 16.00 h
Tel.: 601 576 270, 606 550 204,
728 605 840
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Pravidelné
cvičení pro ženy
Po prázdninách
zahajujeme 8. září
Každé úterý a čtvrtek od 19 h v tělocvičně
SŠŘ (Wilsonova ul.) Soběslav
Střídání cvičebních stylů:
• Body styling
• Body form
• Kalanetika
• Pilates - balantes

Lektorka: Mgr. Irena Mrázová
Tel. 606 617 016
irenamrazova@seznam.cz

PRODEJ

• Nemovitosti – www.inrekareality.cz
• Prodám zahradní drtič ATIKA-BIOTEC
do průměru 35 mm, cena dohodou.
Tel. 724 007 233.
• Prodám dřevo švestka - špalky do
průměru 20-30 cm, cca 1,15 m3.
Cena dohodou. Tel. 724 007 233

KOUPĚ

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

OSTATNÍ

• Pronajmu nový byt 2+KK, 3+KK
a garsoniéru, zahrada, místo na parkování. Tel. 777 907 750
• Hledám pronájem v RD, 1+1, 1+KK
nebo větší garsoniéra. NE CENTRUM
ani panelák! Prosím o korektivní a přímé
jednání, děkuji. Tel. 776 761 377
• Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 v lokalitě
u Nového rybníka. Tel.: 720 330 219
• Pronajmu na náměstí v Soběslavi podkrovní byt 1+kk. Byt je vybaven nábytkem a spotřebiči. Tel.: 381 522 076
• Pronajmu byt 1+1 v Soběslavi u pošty.
5.500 Kč/m se vším. Tel.: 603 442 474
• Restaurace Paluba v Soběslavi přijme
servírku/ číšníka na plný pracovní úvazek. Dobré platové podmínky. Možnost
ubytování. Info na tel.: 602 479 680
nebo přímo v restauraci.
• Od června 2016 byla otevřena Galerie
Tvoření v Jirsikově ulici v Soběslavi.
Nabízíme bohatý výběr korálků a komponentů na tvoření. Dále se můžete
zůčastnit dílniček pro děti i dospělé.
Více informací na tel. 606 614 773

KONZULTANT
ZDRAVÉ VÝŽIVY

Miroslav Němec
bude v Soběslavi 10. 9.

VÝKUP KOŽEK
V ZÁŘÍ ODPADÁ
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Naše stavebniny
jsou tu pro Vás

STAVEBNINY BÍNOVÁ
Na Pískách 486/II, 392 01 Soběslav
Tel. 381 521 300
internet: www.stavebniny-binova.cz
- tvárnice Ytong

cihly Pichler, Heluz

- omítkové směsi

polystyreny

- fasádní systém Baumit

vaty Knauf, Schwenk

- EKO komíny

kari sítě, roxory

- zámková dlažba Best
- sádrokartony

KB BLOCK

Rozšířená prodejna

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

Po – Pá
So

7.00 – 16.00 hod.
7.30 – 11.00 hod.

Potřebujete střechu - Pořiďte u nás KM - BETU.

Super slevy na tyto tašky po celý rok

Návrh, montáž, servis.
ŠPIČKOVÁ TEPELNÁ
ČERPADLA BUDERUS
Ing. Tomáš Slavík
www.topitlevne.cz
mob.: 603 572 515
Nejlevnější
Non-stop 24h

Nejlevnější
Non-stop 24h

TAX I
Dana

777 866 416

Veselí nad Lužnicí
Jirka 774 866 421

&

Venca

775 332 813

Soběslav
Václav 777 866 474
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Půjčovna svatebních
a společenských šatů
MONIKA
Výprodej svatebních, dívčích šatů
a chlapeckých obleků nadále trvá.
Nově: svatební šaty větších
velikostí, společenské šaty,
pánské obleky “SLIM”
Tř. Čs. armády 213/II
Veselí nad Lužnicí
Tel. 723 512 899
ČT 17-19 h, jinak po tel. domluvě
www.pujcovna-monika.cz

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

Tel. 381 521 169

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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Do prodejny ELEKTRO ŠTĚCH ve Veselí
nad Lužnicí přijmeme pracovníka pro
rozvoz a instalaci spotřebičů u zákazníků
Požadujeme:
• příjemné vystupování
• fyzickou zdatnost
• znalost a orientaci v domácích spotřebičích
a spotřební elektronice
• trestní bezúhonnost
• řidičský průkaz skupiny B
• vyhláška 50/78 o odborné způsobilosti
v elektrotechnice je výhodou
Pracovní doba po dohodě cca 20 hodin týdně,
mzda 100 Kč/hod.
Další informace v prodejně nebo na tel.:
381 582 430
Vaše nabídky zasílejte prosím na e-mail:
petr.stech@elektrostech.cz

Firma TYMO s.r.o. hledá zaměstnance na pozici
technik, montážník stínící a garážové techniky,
nástup možný ihned.
Požadavky: řidičský průkaz sk. B
samostatnost
Kontakt:
• E-mail: info@tymo.cz
• Tel.: 602 442 835
Trvalý pracovní poměr, vhodné i pro OSVČ
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UZÁVĚRKA INZERCE 10. 9., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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