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AKCE U PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ
VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
9. 10. 16.30 h
Vernisáž výstavy soběslavských
spolků u příležitosti 100. výročí
vzniku Československé republiky,
městská knihovna, KDMS

19. 10. 19 h
Eva Urbanová a Moravské
klavírní trio, KDMS
29. 10. 19 h
Swing Band Tábor - „od Masaryka
až k nám“, KDMS
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Ohlédnutí se starostou Jindřichem Bláhou
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První republika očima pamětníka
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Slavnostní dožínkový průvod za účasti soběslavských spolků, Foto: Luboš Tíkal
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AKCE V MĚSÍCI ŘÍJNU
Výstavy:
• do 31. 10. Na frontě a v zázemí. Sto let od konce Velké války
– výstava fotografií, Blatské muzeum – Rožmberský dům
• 9. 10. - 6. 11. Výstava soběslavských spolků u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky, městská knihovna, vernisáž
9. 10 od 16.30 h
Akce v Soběslavi:
• 2. 10. Virtuální univerzita třetího věku – první přednáška,
malý sál kulturního domu, 10 h (sál bude připraven v 9 h)
• 5. 10. Po škole – hudební setkání skupiny Flow Track a kapely
Cihelna&spol. z Veselí n. L., koncertní sál ZUŠ, 19 h
• 5. - 7. 10. Soběslavská výstava chovatelů, areál chovatelů,
Pá - So 8 - 18 h, Ne 8 - 13 h (více na str. 22)
• 9. 10. Vernisáž výstavy soběslavských spolků u příležitosti 100.
výročí vzniku Československé republiky, městská knihovna, 16.30 h
• 10. 10. Tchýně na zabití – divadelní hra, KDMS, 19 h (více na str. 10)
• 12. 10. Podzimní festival pěveckých sborů, KDMS, 19 h
• 19. 10. Eva Urbanová a Moravské klavírní trio – koncert , KDMS,
19 h
• 16. 10. Virtuální univerzita třetího věku – druhá přednáška,
malý sál kulturního domu, 10 h
• 23. 10. Halloweenské odpoledne - děti si budou moci vyrobit strašidla a spoustu dalších výrobků s Galerií Tvoření, městská knihovna,
od 15 h
• 27.10. Exkurze Soběslaví „Po stopách 1 sv. války a první republiky“,
sraz u pomínku obětem 1. sv. války u nádraží, 9 h
• 29. 10. Swing Band Tábor – „Od Masaryka až k nám.“ - koncert
u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky, KDMS
velký sál, 19 h
Akce v okolí:
• 9. 10. Jak se jedlo za první republiky, aneb prvorepubliková gastronomie: Přednáška, beseda a ochutnávka, KD Veselí n. L., 18 h,
vstupné: dobrovolné.
• 28. 10. Veselské století - oslavy 100 let republiky ve Veselí n. L.
(více na www.kd-veseli.cz)

ÚPRAVA PARKOVIŠTĚ
Z důvodu úprav povrchu vozovky a chodníků
je uzavřeno parkoviště u kulturního domu do
11. 10. 2018. Po dobu rekonstrukce parkoviště
u kulturního domu mají občané a návštěvníci
města možnost krátkodobě zaparkovat svá vozidla v areálu Rožmberského hradu (tzn. v areálu u kulturního domu) denně od 7 do 22 hodin.
Vjezd do areálu je z Jirsíkovy ulice a výjezd pak
do ul. Palackého - v této oblasti je jednosměrný
provoz vozidel.
Ze stejného důvodu se nebudou konat trhy ve
čtvrtek 27. 9., 4. 10. a 11. 10.
Děkujeme za pochopení.

INFOCENTRUM OTEVŘENO
CELOROČNĚ
Od poloviny září do května máte možnost
navštívit infocentrum v budově městského
úřadu na náměstí Republiky 59, v kanceláři
č. 206 v prvním patře. Máme otevřeno
v pracovní dny: pondělí a středa: 8 – 11,
12 – 16 hodin, úterý, čtvrtek a pátek: 8 – 11,
12 – 14 hodin. Těšíme se, že příští rok vás
budeme moci přivítat v nových prostorách
v budově č. 1 na náměstí Republiky.

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

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 10. 10. a 24. 10.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
15. schůze Rady města
Soběslavi, která se konala
4. září 2018.

Usnesení č. 15/230/2018
Rada města projednala návrh
změny rozpočtu města na rok
2018 – rozpočtové opatření
č. 3/2018 – předložený vedoucí
finančního
odboru
MěÚ
paní Marcelou Kolouškovou
a doporučuje jej zastupitelstvu
města ke schválení.
Usnesení č. 15/231/2018
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatné převzetí kanalizace
DN300 v délce cca 120 m v k.
ú. Zvěrotice od obce Zvěrotice
do vlastnictví města.
Usnesení č. 15/232/2018
Rada města bere na vědomí
ukončení činnosti paní Marcely Kolouškové ve funkci vedoucí finančního odboru MěÚ
v Soběslavi k 30. 9. 2018 na její
žádost. Rada města děkuje paní
Marcele Kolouškové za dlouholetou výbornou práci v této
funkci.
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jmenuje
Bc. Zuzanu Schejbalovou, která zvítězila ve výběrovém řízení, vedoucí finančního odboru
MěÚ v Soběslavi s účinností
od 1. 10. 2018.
Usnesení č. 15/233/2018
Rada města bere na vědomí
informaci starosty města Ing.
Jindřicha Bláhy o budoucí
výstavbě obchodního centra
v bývalém areálu Jitony
Soběslav.
Usnesení č. 15/234/2018
Rada města schvaluje vyjádření potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, dle návrhu předloženého paní Janou Hákovou,

vedoucí SZO MěÚ Soběslav,
těmto organizacím: Diecézní
charita, České Budějovice,
Domácí hospic Jordán, Tábor,
Senior-dům Soběslav, Střep, z.
s., České Budějovice. Toto vyjádření se vydává z důvodu podání žádosti o zařazení poskytovatele sociálních služeb do
základní sítě sociálních služeb
Jihočeského kraje.
Usnesení č. 15/235/2018
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 41 ke smlouvě
o zabezpečení separovaného
sběru ve městě Soběslav ze dne
26. 6. 1996 uzavřené mezi
městem Soběslav a firmou
Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, kterým dochází
v souvislosti s rozšířením
separovaného sběru k navýšení ceny za zajištění jeho
svozu a likvidace v Soběslavi a městských částech Chlebov a Nedvědice v roce 2018
o 27.389 Kč + DPH na celkových 795.309 Kč + DPH.
Usnesení č. 15/236/2018
Rada města souhlasí s uzavřením souhlasných prohlášení
mezi městem Soběslav a E.ON
Energie, a. s., České Budějovice, na zapsání kogeneračních
jednotek včetně příslušenství
v kotelnách na sídlišti Svákov,
na náměstí a v sokolovně ve
sportovním areálu města do katastru nemovitostí.

USNESENÍ

16. schůze Rady města
Soběslavi,
která se konala 18. září 2018
Usnesení č. 16/241/2018
a) Rada města bere na vědomí
informaci starosty města Ing.
Jindřicha Bláhy a místostarosty
města
Mgr.
Vladimíra
Drachovského o postupu prací
na rekonstrukci centrální části
náměstí v Soběslavi.
b) Rada města souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke

smlouvě o dílo ze dne 28. 3.
2018 mezi městem Soběslav
a firmou Spilka a Říha, s.
r. o., Soběslav, kterým se
mění termín dokončení díla
na akci „Úpravy centrální
části
náměstí
Republiky
v Soběslavi – stavební úpravy –
5. etapa“ z 30. 9. 2018 do 30.
11. 2018 a dále se vypořádávají
více a méně práce dle dodatečně
zadaných prací a změny
části dlážděných povrchů.
Celková cena díla se navyšuje
o 2.148.590 Kč z 26.924.977
Kč na 29.073.567 Kč + DPH.
Usnesení č. 16/242/2018
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo ze dne 20. 10. 2017 mezi
městem Soběslav a firmou
Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav,
kterým se posunuje termín dokončení díla na akci „Stavební
úpravy domu čp. 1 na náměstí
Republiky v Soběslavi“ z důvodu změny a rozsahu projektové dokumentace do 30. 6.
2019.
Usnesení č. 16/243/2018
Rada města souhlasí s realizací
projektu „Přírodní vzdělávací
zahrada ZŠ Soběslav“ na
pozemku parc. č. 325/2 v k. ú.
Soběslav.
Usnesení č. 16/244/2018
Rada města schvaluje novou
organizační strukturu Městského úřadu v Soběslavi dle návrhu předloženého tajemníkem
MěÚ Ing. Radkem Bryllem
s účinností od 1. 10. 2018.
Usnesení č. 16/245/2018
Rada města na základě poptávkového řízení provedeného
vrchním strážníkem Městské
policie Soběslav p. Miroslavem
Drsem souhlasí s nákupem nového služebního vozidla pro
potřeby městské policie – Dacia
Duster 1,6 SCe Prestige 4x4 za
cenu 403.900 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 16/246/2018

Rada města
na základě
výsledku
výběrového
řízení organizovaného ředitelkou Senior-domu Soběslav Ing. Zinou Petráskovou souhlasí s pořízením 10
ks elektrických pečovatelských
lůžek od firmy Linet, spol. s r.
o., Slaný, za cenu 260.560 Kč
+ DPH z prostředků organizace.
Usnesení č. 16/247/2018
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ze
schváleného rozpočtu města
ve výši 10.000 Kč zájmové organizaci HAMAWE na úhradu části nákladů spojených
s pořádáním „Rybovy mše
vánoční“ dne 18. 12. 2018
v KDMS.
Usnesení č. 16/248/2018
Rada
města
souhlasí
s poskytnutím finančního
příspěvku ze schváleného
rozpočtu města ve výši 5.000
Kč mysliveckému spolku
BOR – Klenovice na úhradu
části nákladů spojených se
stavbou „Hubertské kapličky“
na pozemku parc. č. 3776
v k. ú. Klenovice, který je ve
vlastnictví města.
Usnesení č. 16/249/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací
akce „Soběslav: přeložka kNN
Riegrova – město“ na pozemcích p. č. 3852, 840, 841/1,
3851, 838, 3850/1, 3847, 685,
4022/68, vše v k. ú. Soběslav,
které jsou ve vlastnictví města.
Usnesení č. 16/250/2018
Rada města souhlasí s
uzavřením
smlouvy
o
zřízení
služebnosti
mezi
městem Soběslav a Povodím
Vltavy, státní podnik, Praha,
v souvislosti s realizací akce
„Rekonstrukce lávky pro pěší
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a cyklisty „Na Lůsech“ v Soběslavi“ na
pozemku p. č. 4013/7 v k. ú. Soběslav,
který je ve vlastnictví Povodí Vltavy, s.
p., Praha (pilíř v Černovickém potoce,
na kterém je umístěna dřevěná lávka
u DDM).
Usnesení č. 16/251/2018
Rada města souhlasí s uzavřením
dodatku č. 1 k budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze
dne 25. 5. 2018 mezi městem Soběslav
a Jihočeským krajem, České Budějovice,
prostřednictvím Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje, České Budějovice,
na uložení vodovodu včetně přípojek
v souvislosti s realizací akce „Soběslav
– Chodníky Tyršova a K Sedlečku SO
301 Vodovod“ na pozemcích p. č. 3977
a 3979/1 v k. ú. Soběslav, které jsou ve
vlastnictví Jihočeského kraje.
Usnesení č. 16/252/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem Soběslav a firmou CENDIS,
s. p., Praha, o bezúplatném poskytnutí
technického zařízení a instalace systému
určeného pro zpracování digitalizovaných
fotografií a podpisů v souvislosti se zajištěním agendy řidičských průkazů.
Usnesení č. 16/253/2018
Rada města v návaznosti na usnesení ZM
č. 17/138/2018 souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav
a Římskokatolickou farností Soběslav
o poskytnutí dotace na obnovu kostela sv. Petra a Pavla ve výši 831.000 Kč
+v souladu s rozhodnutím Ministerstva
kultury ČR a rozpisem účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu
regenerace MPR a MPZ na rok 2018 pro
městskou památkovou zónu Soběslav.
Usnesení č. 16/254/2018
Rada města souhlasí s ukončením smlouvy
o nájmu nebytových prostor ze dne
1. 11. 1995 uzavřené mezi městem
Soběslav a Sborem dobrovolných hasičů
v Soběslavi na pronájem budovy bývalého
domu dětí a mládeže v ulici Na Pršíně
v Soběslavi dohodou k 31. 8. 2018.
Usnesení č. 16/255/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a společností
CS mont, Planá nad Lužnicí, na dodávku a
montáž stropního sádrokartonového podhledu do budovy sokolovny ve sportovním areálu města za cenu 182.305,70 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 16/256/2018
Rada města souhlasí s uzavřením daro-

vací smlouvy s příkazem mezi městem
Soběslav a městem Tábor, kterou město
Soběslav přispěje finanční částkou ve výši
4.000 Kč ze schváleného rozpočtu města
na rok 2018 na částečnou úhradu spojenou
s pořádáním soutěže podporující mimořádné výkony žáků a studentů základních
a středních škol okresu Tábor – Talent
roku 2018.
Usnesení č. 16/257/2018
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
uzavřené mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem, České Budějovice, na
podporu realizace projektu „Rekonstrukce
tenisového kurtu v Soběslavi“, kterým se
posunuje termín dokončení projektu do
30. 6. 2019.
Usnesení č. 16/258/2018
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi části pozemku parc. č. 1877/1 o výměře cca 23 m2
v k. ú. Soběslav od manželů Máchových,
Soběslav, z důvodu budoucí výstavby
chodníku v ulici K Sedlečku v Soběslavi.
Usnesení č. 16/259/2018
Rada
města
schvaluje
výsledek
výběrového řízení na výběr dodavatele
akce „Výstavba parkoviště na p. č.
390/2 Soběslav“, které se uskutečnilo
17. 9. 2018 na MěÚ Soběslav. Vítězem
výběrového řízení se stala firma Strabag,
a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav,
za cenu 1.492.262,20 Kč + DPH.
Usnesení č. 16/260/2018
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Oprava místní komunikace
„K Čerazi“ Soběslav“, který se uskuteční 1. 10. 2018 v 13:00 hod. na MěÚ
Soběslav, a dále pro výběr dodavatele opravy kanalizace v ulici „Na Ohradě“ v Soběslavi, který se uskuteční
1. 10. 2018 v 14:00 hod. na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
členové:
• Mgr. Vladimír Drachovský
– místostarosta
• Růžena Domová – členka ZM
• MUDr. Jan Chabr – člen ZM
náhradníci:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta
• Ing. Iveta Matějů – členka ZM
• Mgr. Irena Molíková – členka ZM
Usnesení č. 16/261/2018
Rada města souhlasí s obsazováním
uvolněných bytů v domě s pečovatelskou
službou v ulici Mrázkova čp. 745/III

v Soběslavi dle návrhu předloženého
sociálně zdravotní komisí rady města.
Usnesení č. 16/262/2018
Rada města na žádost ředitelky MŠ Duha
Mgr. Aleny Krejčové souhlasí:
a) s převodem finančních prostředků ve
výši 641.373 Kč z rezervního fondu do
investičního fondu školy v souvislosti
s převodem prostředků poskytnutých
z Nadace proměny Karla Komárka,
Praha, na pořízení investičního majetku
(venkovní učebna, řemeslný sklad),
b) s použitím investičního fondu – finanční
částky ve výši 79.910 Kč na rozšíření
předprostoru venkovní učebny školy,
c) s dočasným použitím finančních
prostředků poskytnutých zřizovatelem
na krytí vzniklých nákladů při realizaci
projektu školy „Podporou ke kvalitě ve
vzdělávání“, který byl schválen a zahájen
1. 9. 2018.

USNESENÍ

z 19. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 19. září 2018
ZM 19/154/2018
Zastupitelstvo
města
schvaluje
změnu
rozpočtu
města
Soběslavi
–
rozpočtové
opatření
č. 3/2018 – v předloženém znění.
ZM 19/155/2018
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Soběslavi č. 3/2018
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem v předloženém
znění.
ZM 19/156/2018
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Soběslavi č. 4/2018
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů v předloženém znění.
ZM 19/157/2018
Zastupitelstvo města schvaluje prodej
pozemků p. č. 1823/10 o výměře 16 m2
a p. č. 1928/5 o výměře 92 m2 v k. ú.
Soběslav Českému rybářskému svazu, z.
s., MO Soběslav, za cenu dle znaleckého
posudku, tj. celkem 20.450 Kč.
ZM 19/158/2018
Zastupitelstvo
města

schvaluje
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Odbahnění rybníka Nový finišuje

prodej pozemku p. č.
3504/5 o celkové výměře
104 m², který se skládá z
dílu „c“ o výměře 27 m² a
z dílu „d“ o výměře 77 m²,
a pozemku p. č. 4022/92 o
celkové výměře 1 m², vše
v k. ú. Soběslav, Správě
železniční dopravní cesty,
státní organizace, Praha, z
důvodu
majetkoprávního
vypořádání pozemků po
dostavbě
železničního
koridoru I. etapy Veselí
n. L. – Soběslav za cenu
dle znaleckého posudku,
tj. celkem 19.250 Kč.
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Jedna z největších akcí letošního roku v našem městě
„Rybník Nový u Soběslavi“
se dostává do své poslední
fáze. Od srpna probíhal odvoz vytěženého sedimentu
uloženého na mezideponiích
vytvořených na přilehlých pozemcích a v jihovýchodním
cípu rybníka. Pro dokončení
veškerých prací je nutné jeho
krátkodobé vypuštění.
Po dohodě s uživatelem rybníka Nový, Rybářství Třeboň,
a. s., Krajským úřadem v Českých Budějovicích, Agenturou ochrany přírody a krajiny
a dalšími subjekty bude rybník vypuštěn začátkem měsíce října, zhruba na dobu sedmi
dnů. Během této doby dojde
k odbahnění zbylé části rybníka v prostoru mezideponie,
dokončení opravy hráze a od-

ZM 19/159/2018
Zastupitelstvo
města
schvaluje
koupi
části
pozemku p. č. 1877/1
o výměře cca 23 m2
v k. ú. Soběslav od manželů
Miroslava
a
Jaroslavy
Máchových,
Soběslav,
za cenu dle znaleckého
posudku.

těžení provizorní hrázky, která v době stavby sloužila rovněž jako komunikace. Rybník
se začne znovu napouštět
8. října 2018. V návaznosti
na rychlost napouštění dojde k vrácení leknínů, škeblí
a
velevrubů
provizorně umístěných v laguně
a v rybníčku v sousední lokalitě. Z důvodu budoucí slovitelnosti rybníka bude rovněž

odstraněna provizorní hrázka
mezi lagunou a vlastní plochou rybníka.
Následně bude pozemek nad
sousedním parkem, který
byl využit pro uložení bahna
upraven a vrácen zemědělskému užívání, stejně jako bude
opravena celá přístupová komunikace k parku.
Radek Bryll, tajemník MěÚ

Volby do zastupitelstva města
V pátek 5. října od 14 hodin
do 22 hodin a v sobotu 6. října
od 8 hodin do 14 hodin se opět
otevře všech 9 volebních místností v našem městě, abychom
mohli zvolit nové členy městského zastupitelstva.
Voličem může být občan České
republiky, ale také občan jiného
státu Evropské unie, s trvalým
pobytem na území obce, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a nevznikla u něj
překážka ve výkonu volebního
práva. Občané členských států Evropské unie mají právo
hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce, pokud požádají
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Žádost o zápis
musí být podána městskému
úřadu nejpozději do 3. října do
16 hodin. Pokud volič – občan
jiného státu – o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve
volbách do zastupitelstev obcí
nemůže.
Voličské průkazy se pro tyto
volby nevydávají. Tradič-

ně je umožněno hlasování do
přenosné volební schránky
voličům, kteří se nemohou ze
zdravotních důvodů do volební
místnosti dostavit. V takovém
případě musí předem telefonicky požádat městský úřad nebo
přímo vzkázat do volební místnosti ve dnech voleb.
V našem městě můžeme vybírat z 8 zaregistrovaných volebních stran maximálně 21
kandidátů, což je počet členů
zastupitelstva města. Na jednom hlasovacím lístku, který
je oboustranný, jsou uvedeny
všechny volební strany a tento lístek můžete upravit třemi
možnými způsoby:
1.

Křížkem v rámečku před
názvem volební strany
označíte jednu volební
stranu. Tím je dán hlas
všem kandidátům této volební strany, tzn. této straně dáte maximální možný
počet hlasů – 21. zakřížkujete-li více stran, je váš

volební lístek neplatný!
2.

3.

Křížky v rámečcích před
jmény jednotlivých kandidátů označíte kandidáty
z různých volebních stran.
Tím dáváte každému zakřížkovanému kandidátovi
jeden hlas. Zakřížkujete-li
více kandidátů než je možno, tj. víc než 21, je váš
hlasovací lístek neplatný!
Kombinací výše uvedených způsobů – křížkem
v rámečku označíte jednu
volební stranu a ještě několik jednotlivých kandidátů
jiných stran (z jedné nebo
více stran kromě označené
strany). Tím dáváte jeden
hlas v prvé řadě jednotlivě označeným kandidátům
z ostatních stran a poté tolika kandidátům označené
strany v pořadí od prvního
až do počtu, kolik jich zbývá do jednadvaceti. Pokud
volič označí jednu stranu
a navíc i některé její jednotlivé kandidáty, tak se

hlasy započtou každému
kandidátu označené strany.
a k jednotlivě označeným
kandidátům se již nepřihlíží.
V případě, že volič neoznačí na
hlasovacím lístku ani volební
stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do
úřední obálky, hlasovací lístek
přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích
lístků, je jeho hlas neplatný.
Hlasovací lístky budou rozneseny tak, aby je volič obdržel
nejpozději do úterý 2. října.
Pokud je do této doby neobdrží,
má možnost si je osobně vyzvednout na městském úřadě,
odboru organizačním a správy
majetku nebo je obdrží přímo
ve volební místnosti. Totéž platí i v případě poškození či ztrátě
lístku.
Pavlína Chalupská, odbor OOSM
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OHLÉDNUTÍ SE STAROSTOU JINDŘICHEM BLÁHOU
Ve dnech 5. a 6. října půjdeme opět k volebním urnám. Komunální volby budou obzvlášť důležité, protože se v nich bude rozhodovat
o budoucím vývoji našeho města. V Soběslavi je stále co zlepšovat, ale když se dotážete Soběslaváka, jaký má názor na Soběslav, většina
odpoví, že se toho hodně udělalo a že se mu v našem městě žije dobře. Se starostou Jindřichem Bláhou jsme se ohlédli zpět nejen do
období uplynulých čtyř let, ale také do minulosti. Co si myslí o vývoji za poslední čtyři roky, současném stavu města a Zastupitelstva
města Soběslavi, na co je třeba se dle jeho názoru zaměřit v budoucnu a jak se změnila funkce starosty od roku 1994 se dočtete
v rozhovoru.
Jak hodnotíte uplynulé čtyři roky svého
působení ve funkci starosty města? Co
považujete za svůj největší úspěch?
Za největší úspěch považuji udržení dobré
komunikace s občany města, spolky a podnikateli a dále efektivní práci rady a zastupitelstva.
Velmi důležitá je také skutečnost, že město dobře hospodaří, nemá žádné dluhy, a naopak má
dostatek finančních prostředků na realizaci připravených rozvojových záměrů.
Které projekty se Vám v posledních čtyřech
letech podařilo realizovat? Které naopak nikoliv a proč?
Z realizovaných projektů bych rád zmínil
kompletní rekonstrukci náměstí, která bude
v letošním roce dokončena, dále výstavbu
nové sportovní haly včetně úpravy jejího
zázemí, revitalizaci Nového rybníka a efektivní
a úsporné fungování centrálního zásobování
teplem, kde byly v kotelně na sídlišti Svákov
a na náměstí umístěny kogenerační jednotky.
Probíhá také rekonstrukce zimního stadionu
a domu čp. 1/I (staré radnice na náměstí).
Některé projekty se z důvodu náročné
přípravy nepodařilo realizovat, ale jsou
připraveny na další léta, například nástavba
Senior-domu Soběslav, rekonstrukce smuteční
síně, revitalizace veřejných prostranství u škol
a hradu a dopravní terminál včetně stavebních
úprav výpravní budovy, cyklostezky v okolí
města a využití zátopového území u plovárny
k volnočasovým aktivitám.
Čemu je z Vašeho pohledu třeba se věnovat
prioritně v následujících letech?
Kromě zmíněných projektů je potřeba věnovat
se přípravě ploch pro bydlení, dopravě, a to jak
v centru města, tak na E55, kde jsou připraveny
úpravy křižovatek Bechyňská a u Lidlu, a důležitým úkolem bude také ve spolupráci s odpovědnými orgány zajištění praktických, zubních
a odborných lékařů.

Technologický vývoj jde stále kupředu a průběžně dochází k modernizaci i ve státní správě. Stojí to ale značné úsilí, finance a často
je třeba změny zajistit i personálně. Jak se
daří městu a městskému úřadu v tomto směru držet krok s dobou v elektronizaci veřejné
správy a modernizaci informačních systémů
na úřadě?
V současné době probíhá zavádění nového
ekonomického softwaru, který umožní lepší
přehled o hospodaření města, a dále jsou připraveny nové programy pro městskou policii a pro
komunikaci s občany: hlášení závad, rezervace
času úředníka, možnost zasílání zpráv do mobilních telefonů, informace o inženýrských sítích,
nové internetové stránky atd.
Před námi jsou volby a po nich v zastupitelstvu uvidíme možná řadu nových tváří. Proto
by bylo dobré připomenout, co je posláním
zastupitele a jaké jsou jeho kompetence a odpovědnost. Můžete nám je přiblížit?
Kompetence člena zastupitelstva jsou dány
především zákonem o obcích, kde důležité je
zejména správa financí a majetku města, řešení
významných rozvojových projektů, práce v komisích rady a výborech zastupitelstva. Samozřejmě velmi důležitá je i komunikace s občany
a přenášení jejich podnětů a připomínek na jednání orgánů města.
Jak hodnotíte průběh zasedání zastupitelstva? Není v posledních letech spíše předmětem řešení osobních sporů a vlastních zájmů
některých členů? Co by se z Vašeho pohledu
mělo v zastupitelstvu změnit, aby byla jeho
práce více efektivní a lépe fungovala komunikace mezi jeho členy?
Jednání zastupitelstva by mělo být stručné,
věcné a jasné a neměl by zde být prostor pro
řešení osobních sporů. Důležité záležitosti
se projednávají na mnoha úrovních před
vlastním jednáním zastupitelstva a je zde
prostor pro širokou diskusi. Zastupitelstvo

je kolektivním orgánem a o přijetí usnesení
rozhoduje nadpoloviční většina všech jeho
členů. Při prosazování záměrů je tedy potřeba
hledat většinovou shodu a ne prosazovat své
názory proti většině, jak se na mnoha jednáních
zastupitelstva v tomto volebním období dělo ze
strany některých zastupitelů, kteří se stylizovali
do role „opozice“. Rád bych uvedl, že žádný
z nich mě v uplynulých čtyřech letech volebního
období ani jednou se svými záměry nenavštívil.
Když porovnáte funkci starosty dnes s funkcí
starosty v dobách, kdy jste začínal, co se změnilo? Je dnes starostování města náročnější
než před lety?
Když jsem začínal ve funkci starosty v roce
1994, byly tehdy zcela jiné priority. Řešila
se privatizace, převod majetku, výstavba
infrastruktury a zakládaly se organizace
města na jejich správu. Bylo také zcela jiné
financování a podoba městského úřadu. V té
době bylo na úřadu 15 zaměstnanců. Úřad
má po převodu některých agend ze zrušeného
okresního úřadu dnes téměř 80 zaměstnanců
a jeho chod vyžaduje poměrně velké úsilí a je
umocněn všeobecným nárůstem byrokratické
zátěže. Infrastruktura města je hotová a její
správa a údržba je samozřejmostí. Také se
změnila komunikace, která se v současné
době více přenáší do elektronických médií.
Stále je ale pro mě důležitá přímá komunikace
s občany města, vedením spolků a organizací
a podnikatelských subjektů.
Co říci závěrem?
Rád bych poděkoval pracovníkům městského
úřadu, organizacím města, soběslavským
podnikatelům, spolkům, orgánům státní správy
a především většině občanů našeho města za
spolupráci v uplynulém volebním období.
Velký dík také samozřejmě patří členům rady
a většině členů zastupitelstva za jejich práci pro
naše město. 			
-min-

SOBĚSLAV BYLA NADPRŮMĚRNĚ OHODNOCENA V ANALÝZE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Město Soběslav se umístilo mezi nadprůměrně hodnocenými městy v analýze veřejných zakázek soutěžených úřady v letech
2015 – 2017 s názvem „zIndex“, zpracovanou spolkem Econlab, z.s. při Institutu
ekonomických studií Univerzity Karlovy.
Cílem analýzy zIndex je poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu politikům i občanům. Výsledek analýzy říká, že se městu
daří dosahovat vyšší konkurence, méně
rušit zakázky a měnit zakázky či je uveřej-

ňovat transparentněji než jiným městům.
Zároveň také ukazuje, kde je prostor pro
vylepšení.
„Je mi ctí Vám oznámit, že Vaše město se
umístilo mezi nadprůměrně hodnocenými.
Jedná se v první řadě o vysvědčení týmu
administrujícího veřejné zakázky. Nutnou
podmínkou pro jejich kvalitní práci jsou
však organizační a investiční rozhodnutí
tvořená politickou reprezentací,“ vysvětluje ve svém vyjádření předseda Econ-

labz.s. Jiří Skuhrovec a dále uvádí: „Žádná
statistika nedokáže plně podchytit realitu,
dokonce ani zIndex. Zaměřuje se jednoduše
na některé podstatné aspekty zakázek v režimu zákona – takové, které lze objektivně
měřit a porovnávat napříč zadavateli.“
S analýzou a jejími výsledky se můžete
seznámit na webu www.zindex.cz.
Zdroj: Econlab,z.s.; www.zindex.cz
redakce
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Poděkování občanům města Soběslavi a obcím Chlebov a Nedvědice
V životě každého člověka něco začíná
a končí. Já jsem se stal zastupitelem města v roce 1990. Rozhodl jsem se, že po
dvaceti osmi letech práce v zastupitelstvu
ukončím. Setkal jsem se s názory, že bych
měl i nadále kandidovat, ale myslím si, že
je důležité odejít včas a i můj čas odchodu
se nachýlil. Za celé období mého působení jsem prošel různými výbory, komisemi
a zúčastňoval jsem se různých výběrových

řízení. V prvním volebním období, které
začínalo v roce 1990, jednání zastupitelstva končívala také po půlnoci, takže jsem
si brával i svačinu. Dnes jednání končí do
20 hodin. Dříve jsme si vyměňovali názory
a snažili se, jak vše nejlépe udělat. Dnes se
generace v zastupitelstvu vyměnila. Stále
se osočují, podezírají a napadají. Komunikace vázne, problémy se smetají ze stolu.
Někteří neustojí, když není po jejich a de-

monstrativně odcházejí ze sálu. Všichni se
tváří jako velcí demokraté, ale běda, když
nezvítězí ta „jejich“ pravda. Myslím si,
že to je celospolečenský jev. Lidem chybí
hlavně pokora a vychování.
Ještě jednou bych chtěl občanům poděkovat za důvěru, kterou mi po celou dobu dávali. V zastupitelstvu jsem pracoval rád.
		
Jan Pehe

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ POKRAČUJE

Nové náměstí Republiky se začíná proměňovat do své plné krásy. Zrekonstruována byla jihovýchodní část náměstí a prostory,
na kterých jsou projektovány zelené plochy (v jihovýchodní části náměstí). V měsíci srpnu byla zaseta tráva, která se velmi rychle proměnila v čerstvě zelenou travnatou plochu. Položena již byla také dlažba okolo kašny a mariánského sloupu. V současnosti se dokončuje
centrální plocha náměstí naproti DK a městské policii. Od 25. 9. byly zahájeny stavební práce také na parkovišti se šikmým stáním na
severní straně centrální plochy náměstí (naproti KB). To bude uzavřeno až do dokončení rekonstrukce náměstí, které je plánováno na
listopad tohoto roku.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Úmrtí
•
•
•
•
•
•

Jiří Míka
Marie Brunerová
Vlastislav Frajt
Věra Stachová
Václav Kalčík
Julie Kučerová

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Narození
•
•
•
•
•

Jonáš Tomanec
Elena Hudlíková
Jakub Šedivý
Zuzana Lukuczová
Ellie Pechková

Nově narozeným občánkům přejeme šťastný život.

Dne 10. 10.
bude 14 let,
navždy opustil
lovaný manžel
Jan Dobra.

2018 to
co nás
náš mia tatínek

Vzpomínají synové Jan,
Martin a manželka
Zdeňka.

V září uplynulo 6 let,
co nás navždy opustil
Ondřej
Hapl,
ale
prázdnota a bolest v našich srdcích zůstává...
Mamka s taťkou, Lukáš se Zuzkou, Míša
a Terezka.
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Dne 14. 10. 2018 uplyne
jeden smutný rok, co nás
navždy opustil milovaný
manžel, tatínek, dědeček
a
pradědeček
pan
Jaroslav Jeníček.

Že čas rány zhojí, to je jen pouhé zdání.
Stále je v srdci žal a smutné vzpomínání.
Dne 30. září 2018 uplynulo 22 let
od úmrtí naší milované maminky
a babičky pani Růženy Veselé z Klenovic.

S láskou stále vzpomínají
manželka a dcera s rodinami.

S láskou a úctou stále vzpomíná manžel
Josef, dcera Alena a syn Josef s rodinami.

Dne 2. 10. 2018 uplyne 20
let od úmrtí pana Františka
Podráského, místního sklenáře, rodáka z Rybovy Lhoty.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem přátelům, známým
a kolegům z práce, kteří se přišli v pátek 10. srpna rozloučit
s panem Jiřím Míkou. Také děkujeme za květinové dary.
manželka s rodinou

Vzpomínají
manželka
Zdeňka, syn Zbyněk a ostatní příbuzní.

Dne 11. 9. 2018 uplynulo 11 let a 31.10. 2018
to bude 17 let, co mě opustili moji milovaní
rodiče Marie a František Jindovi.
Bez Vašeho rodičovského tepla, lásky, jistoty
je bolest v mém srdci nepopsatelná i po tolika letech. S láskou stále vzpomíná dcera Dana
s rodinou.

Poděkování
Děkujeme všem za
vyjádřenou účast
k úmrtí pana Kamila
Modla a za krásná
slova vzpomínek
v minulém čísle Hlásky.
Rodina Modlova

Dokud se zpívá ...
Zdá se to až neuvěřitelné, ale 3. 11. 2018
uplyne již šest let, co nás po těžké nemoci opustil náš kamarád, oblíbený pedagog a hlavně skvělý člověk pan PaeDr.
Vladimír Trešl. Vzpomínkový večer
při kytaře s Honzou Žbánkem a Oldou
Pourem se bude konat v salonku restaurace Nikola v pátek 2. 11. od 20 hodin.
Těšíme se s Vámi na další pokračování
„Zpěvů pátečních“.
J. Kocourková

ná brožura s rozšiřujícím textem a
medailony legionářů z celého Táborska. Školním skupinám po celý
měsíc (včetně pondělí) nabízíme
lektorský program První světová
válka s muzejní pedagožkou Kateřinou Nimrichtrovou.
EXKURZE SOBĚSLAVÍ PO
STOPÁCH
1.
SVĚTOVÉ
VÁLKY A PRVNÍ REPUBLIKY

NA FRONTĚ A V ZÁZEMÍ.
STO LET OD KONCE VELKÉ
VÁLKY
Výstavní prostory Rožmberského domu patří až do konce října výstavě věnované 1. světové
válce a československým legiím.
Připomíná události na bojištích
i tehdejší život obyvatel v našem
regionu, chronologicky se válečnými lety přeneseme od panování
císaře Františka Josefa I. až po
vznik Československé republiky
v čele s prezidentem T. G. Masarykem. Vystaveny jsou dobové
dokumenty, vojenské uniformy
a zbraně, pohlednice z fronty, vlajky z vojenských lodí, potravinové

lístky i prsti z legionářských bojišť. Speciální pozornost je věnována legionářům ze Soběslavska
a Veselska, výstava nabízí jejich
přehledová tabla i životopisy
a osobní předměty vybraných legionářů. Nechybí ani válečné suvenýry anebo kuriózní předměty vyráběné v Soběslavi ruskými zajatci.
K výstavě je připravena doprovod-

V sobotu 27. 10. v 9 hodin se
pod vedením Mgr. Petra Šťovíčka, Ing. Michaely Pimperové
a Heleny Zvánovcové vydáme od
pomníku obětem 1. světové války
v parku před nádražím do centra
města. Tam si na základě zápisů
v soběslavské městské kronice
připomeneme vyhlášení Československé republiky, popíšeme
si soběslavské vojenské zázemí
a poznáme nejvýznamnější stavby
z doby první republiky. Exkurzi
zakončíme komentovanou prohlídkou výstavy „Na frontě a v zázemí.
Sto let od konce Velké války“.

EXKURZE NA VESELSKOU
TVRZ TALÍŘ
Veselská exkurze konaná v sobotu
6. 10. od 14 hodin (sraz na náměstí
u Weisova domu) navazuje na
archeologický výzkum provedený
v letošním roce v prostoru tvrze
Talíř. Archeologové Husitského
muzea v Táboře Mgr. František
Janda a Mgr. Jiří Bumerl popíší
odkrytou sondu v příkopu tvrze
a představí ukázky nálezů hmotné
kultury.
ZA HOUBAMI PŘÍRODNÍHO
PARKU KUKLE
Cyklus exkurzí „Přírodou krok za
krokem“ pokračuje mykologickou
exkurzí, která se pod vedením
Pavla Špinara koná v neděli 7. 10.
od 10 hodin v lesním komplexu
Kukle. Sraz je v 10 hodin
u hájovny Obora nedaleko
Dobřejic (cca 3 km od Malšic).
Na muzejní akce Vás srdečně zvou
Daniel Abazid, Petr Šťovíček a kol.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
VLÍDNOST
Věra Hanzalová

PODZIMNÍ PODVEČER POEZIE

Vlídnost je ušlechtilá ctnost
Nad propastmi života překlene most
Laskavá prodloužená ruka
Ukonejší dědečka i uplakaného kluka
Poponese staré dámě tašku
Do koše dá střepy i pohozenou flašku
Zadrží zraňující bodavé slovo
Co vzduchem už letí
Dohady považuje za zbytečné smetí
Dospělého přinutí sklonit se k dětem
Zasněžený hrob oživí voňavým květem
Vyjedná mír, kde řinčí zbraně
Zabrání povelu „Bezhlavě na ně“
Když člověk je smyslů zbaven
Do hnízda vrátí neopeřené ptáče
Zachytí míč, co pod auto skáče
Vichr otočí směrem k moři
Podepře vztah, který se boří
Vláhu dá bez vody povadlé rostlině
Rozdělí se o chléb s chudákem na mizině
Pohledí s láskou do sklerotických očí
Všude je ráj, kam vlídnost vkročí

Erik Tabery
v městské knihovně

Dne 12. 9. uzavřela
sérii akcí pořádaných
v městské knihovně
spolkem Soběslávka beseda s Erikem Taberym ,
šéfredaktorem časopisu
Respekt a autorem knih
„Vládneme,
nerušit“
a „Hledá se prezident“.
Tabery během besedy
zodpověděl řadu otázek a vyjádřil své názory na některá politická
i hospodářská témata
a žurnalistiku v ČR i ve
světě. Dotazy se dotkly
také Evropské unie, prezidentských voleb a myšlenky dnešní rozdělené
společnosti.
Vedle vážných a méně
optimistických témat
zazněla i poměrně důležitá slova pozitivní,
která se v přívalu me-

V úterý 18. září se milovníci poezie sešli v městské knihovně na POdzimním POdvečeru POezie. Recitaci básní z per autorů Hany Veselé, Matěje Věnceka a Věry Hanzalové tentokrát hudebně doprovodily dámy Iva Piskorová, Pavla Haveldová a Kateřina
Křiklánová a o bravurní klavírní doprovod se postaral Vojtěch Ženíšek. V básnickém
bloku Hany Veselé autorku básní v recitaci podpořily také tři mladé dívky Aneta
Kociánová, Agáta Valešová a Kateřina Kolářová. Některé básně publikum přivedly k
zamyšlení, u jiných se ozývaly salvy smíchu. Všechny ale byly odměněny hlasitým potleskem a spolu s hudebním doprovodem navodily zhruba na hodinku a půl v knihovně
úžasnou atmosféru. Jednu z básní si můžete přečíst na této straně.
redakce

Zveme Vás na výstavu soběslavských spolků
při příležitosti 100. výročí
vzniku Československé republiky.
Výstava se bude konat v Městské knihovně Soběslav

od 9. 10. 2018 do 6. 11. 2018
Vystavovat budou tyto spolky:
diálních zpráv až tak
často neslyší nebo se
v nich vytrácí. Tabery například vyjádřil své přesvědčení,
že se v České republice ve srovnání s jinými
zeměmi máme dobře
a žijeme v bezpečné
zemi, která momentálně hospodářsky prosperuje a můžeme na ni být
hrdí.
redakce








Obec baráčníků Soběslav
Sokolky
Rybáři
Hasiči
Loutkaři
Divadelní spolek Chvalovský

Vernisáž výstavy se bude konat
9. 10. 2018 od 16:30 hodin.
Program zajistí Gymnázium Soběslav.
Malé pohoštění připraví sokolky a baráčníci.
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Pravidelné akce:
Úterý

16.00
18.00
13.30
15.30
17.00
18.00
18.15
19.00

Středa
Čtvrtek
Pátek

Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci!)
Argentinské tango
Senior klub
Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
Loutkářský soubor Kašpárek a kamarádi
JÓGA
Cvičení s Luckou
Soběslavská chasa mladá

Program:
Pondělí

1.10.

9.30 a 10.00 The Easy English Theatre, „One day in London“,
divadelní představení pro gymnázium a základní školy, velký sál

Úterý

2.10.

10.00 Virtuální univerzita třetího věku – 1., malý sál

Sobota

6.10.

18.00 Taneční kurzy 5., velký sál, vstupné 30 Kč

Středa

10.10.

19.00 Fanny agentura, Tchýně na zabití, divadelní představení,
velký sál, vstupné mimo předplatné 320 Kč

Pátek

12.10.

19.00 Podzimín festival pěveckých sborů, velký sál

Sobota

13.10

18.00 Taneční kurzy 6., velký sál, vstupné 30 Kč

Neděle

14.10.

10.30 Divadlo dokola, Vodnické štěstí, pohádka, velký sál, vstupné
děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, druhé, třetí….dítě zdarma!

Úterý

16.10.

10.00 Virtuální univerzita třetího věku – 2., malý sál

Pátek

19.10.

19.00 Eva Urbanová a Moravské klavírní trio, koncert, velký sál,
vstupné 490 Kč, 450 Kč

Sobota

20.10.

Pondělí 29.10.

18.00 Taneční kurzy - Prodloužená, velký sál, vstupné 80 Kč
19.00 Swing Band Tábor - „Od Masaryka až k nám“,
koncert, velký sál, vstupné 170 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě

Připravujeme na listopad:
Neděle

4.11.

10.30 Hudební pohádky Jany Koutové Plešákové, Jak se
Barborka zatoulala, pohádka, velký sál, vstupné děti 40 Kč, dospělí
50 Kč, druhé, třetí….dítě zdarma!

Úterý

6.11.

19.00 Divadlo Karla Pippicha, Bůh masakru, divadelní
představení, velký sál, vstupné mimo předplatné 320 Kč

Pátek

23.11. - sobota 24.11. KREATIV

Pozvánka do divadla
Tchýně na zabití
(Jakub Zindulka)

„Kolik je vtipů o tchýních? Žádný, všechno
je to pravda!“

Po úžasném Manželském čtyřúhelníku napsal Jakub Zindulka pro Fanny agenturu novou skvělou
hru
Tentokrát navíc okořeněnou duchařinou. O vztazích mezi tchýní a zetěm, snachou a tchýní, mezi
matkou a dcerou, synem a matkou, mezi mladými manžely a konečně a hlavně mezi tchýněmi
samotnými.
Ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit a montovat se do života svým mladým…
www.fannyagentura.cz
Hrají: Lucie Zedníčková, Dana Homolová,
Anna Kulovaná a Martin Kraus
Vstupné mimo předplatné 320 Kč
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Soběslavské slavnosti 2018
Dožínkové veselí na soběslavském hradním nádvoří
skončilo a s ním skončily již osmé soběslavské slavnosti.
Věříme, že jste si našli v pestré programové nabídce opět
to své a že se za rok, třetí zářijový víkend, budeme moci
setkat při již tradičních soběslavských slavnostech.
Poděkování za podporu a pomoc při realizaci slavností
patří všem spolkům i jednotlivcům, kteří se prakticky celý
rok podíleli na jejich přípravách; všem, kteří pomáhali
s vlastní realizací a následně i úklidem.
Velký dík za významnou finanční podporu patří Jihočeskému kraji a v neposlední řadě společnostem: FERT
a.s., Soběslav, Impregnace Soběslav spol. s r.o., Soběslav,
Rumpold s.r.o. Provozovna Tábor, ČEVAK a.s., České
Budějovice, Gambrinus, BANES s.r.o., Soběslav, GOLDIM spol. s r.o., Soběslav, JASPO-AUTODOPRAVA
s.r.o., Roudná, České houby a.s., Soběslav, SUEZ Využití
zdrojů a.s., Praha, Cup System s.r.o. Praha, Generali,
AGRO-partner s.r.o., Soběslav, Autodíly Soběslav s.r.o.,
Soběslav.
Pokladna s dobrovolným vstupným vydala 10.412 Kč.
Děkujeme návštěvníkům za příspěvek!
Webovou fotogalerii slavností, včetně předchozích ročníků naleznete na: www.kdms.rajce.idnes.cz. a oficiální
videoklipy pak na youtube.
Petr Valeš, ředitel KDMS

Čtvrtý ročník Podzimního
festivalu pěveckých sborů
se blíží!
Podle plánu se čtveřice sborů sejde v pátek 12. října, aby
potěšila jedno i druhé ucho posluchačů písněmi mnoha
žánrů. Pořádající Novita má připraveny především české
a moravské písně k příležitosti stého výročí založení naší
republiky. A čím nás překvapí ostatní sbory? To ještě nevíme, ale co víme, je, že si to nelze nechat ujít.
Pražský Vokál klub už jsme u nás v Soběslavi jednou přivítali. Toto těleso, složené z nevidomých a slabozrakých zpěváků, uchvátilo srdce všech posluchačů.
Nově přivítáme třeboňský sbor Pěslav-Ozvěna a mladý
českobudějovický Projekt SBOR, složený převážně ze
studentů Jihočeské univerzity.
Fandové sborového zpěvu, přijďte se zásobit zážitky
12. 10. 2018 od 19 h do KDMS.
Jana Dvořáková, pěvecký sbor Novita
Více na: https://novitasobeslav.webnode.cz
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SOBĚSLAVSKÉ SLAVNOSTI VE STYLU
V září se konaly soběslavské slavnosti, které letos poprvé opustily téma Rožmberků a nesly se v duchu dožínkových slavností. Již
v předvečer v rámci Beforeparty vystoupila v Soběslavi hudební
skupina MIRAI a soběslavský Náhodný Výběr. Obě kapely se
postaraly o zábavu především mladších generací.
Sobotní program slavností začal v 10 hodin slavnostním
průvodem jdoucím na nádvoří Rožmberského hradu se zastavením u nově vysazených lip u kostela sv. Petra a Pavla, kde starosta města Jindřich Bláha, místostarosta města Vladimír Drachovský, primátor města Sabinova Peter Molčan, rychtář soběslavské
baráčnické obce Václav Kastner a členka Sokola Helena Hovorková symbolicky přihodili zem k čerstvě vysazeným lipám.
Na pódiu na hradním nádvoří slavnosti zahájili starosta města
a primátor města Sabinov. Během následujícího programu byla
oceněna žákyně základní umělecké školy Michaela Pejšová za
úspěšnou reprezentaci ve výtvarné soutěži pořádané městem Sabinov.
Lidovou atmosféru na nádvoří Rožmberského hradu umocnily soběslavské folklorní a hudební soubory, včetně Soběslavské
chasy mladé, dudáckého tanečního souboru Jitra a dětského souboru Ráček. V pravé poledne své výtečné speciality před zraky
mnoha diváků navařil Martin Škoda, který nejen že připravil zábavnou show, ale v době oběda také občerstvil řadu přihlížejících. Na své si přišli také milovníci dechovky, kterým po 13. hodině zahrála dechová hudba Vysočinka. Děti žasly při hasičské
show, během které sbor profesionálních hasičů předvedl mnoha
přihlížejícím, jak se při nehodě vyprošťuje zraněná osoba
z automobilu. Bylo zřejmé, že to v těžkých uniformách a při
použití mnohdy těžkého hasičského vybavení nemají jednoduché. Během krátkého rozhovoru jsme se také dozvěděli některé typy pro bezpečnější cestování autem, například že řidiči i
spolujezdci musí být připoutáni také kvůli airbagům (aby během nárazu nedošlo k těžkému poranění nebo úmrtí nárazem
na airbag nebo do sedačky) a spolujezdci ze stejných důvodů
nemají pokládat své nohy na palubní stěnu automobilu.
Po 16. hodině patřilo pódium sourozencům Ulrychovým
s hudební skupinou Javory, kteří svými písněmi a krásnými hlasy rozezněli nádvoří. Po nich následovala soběslavská skupina Keltain a houslový soubor Divoké strunky. Na
výborný hudební zážitek se lidé ale mohli těšit i po 20. hodině, kdy na pódium na nádvoří soběslavského hradu nastoupil
se svou hudební skupinou s řadou univerzálních muzikantů
(kteří se během koncertu prostřídali hned u několika hudebních nástrojů) slovenský zpěvák Miro Žbirka. Diváci jásali překvapením,
když se po jeho boku objevila také zpěvačka Marta a doprovodila
ho ve dvou písních. Během představení z davu vedle jásotu zazněla
také například slova „ Miro Žbirka v Soběslavi? Tak to je mazec!“ A
my musíme vcelku upřímně konstatovat, že zvěsti, že: „Miro Žbirka
je skvělý zpěvák a umí udělat naživo výbornou show,“ nelhaly.

Autor fotografií: Luboš Tíkal

Na nádvoří se lidé mohli bohatě občerstvit a odnést si domů na památku různé suvenýry, včetně krásných ručně aranžovaných kytic
ze sušených květin a obilných klasů, které návštěvníkům na místě
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DOŽÍNEK POHLTILY SOBĚSLAV

vyrobila Jitka Tůmová a Helena Prejzová ze Střední školy řemeslné a základní školy, Soběslav. Hned vedle mohli děti i rodiče zhlédnout kovářské řemeslo a ve stodole si pro malé diváky připravil spolek Sobík zábavně-naučný slaměný workshop. Přístupné bylo,
jako ostatně každý rok, také sklepení, kde byly umístěny dětské expozice s pohádkovými náměty, a dospělí nejspíš ocenili čepované
pivo z pivovaru Obora. Dožínkovou atmosféru podpořila zemědělská technika od firmy Agro-partner s.r.o., kterou si zájemci prohlédli
v prostorách před kulturním domem.

Na letošních slavnostech si každý mohl najít to své. Pozitivní ohlasy jsme zaznamenali na zapojení řady soběslavských spolků, kapel,
hudebních uskupení, firem a organizací. Ocenění si zaslouží také přechod k systému vratných zálohovaných kelímků na soběslavských
slavnostech, který nejen že umožnil udržet prostředí čisté, ale také ušetřil životní prostředí.				
-min-
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VYBRANÉ ZÁŘIJOVÉ UDÁLOSTI V SOBĚSLAVI
POMYSLNÉ SFOUKNUTÍ 10 SVÍČEK UKONČILO V SOBĚSLAVI TRADICI
Dne 8. 9. 2018 se konala poslední 10. jubilejní konference zdravotníků v Soběslavi.
Po dobu 10 let se zdravotníci z celé České
republiky na svých konferencích vzdělávali a pracovně setkávali právě v Soběslavi. Každoročně naplněný kulturní dům si
bude pamatovat každý zdravotník, který se
jednou konference zúčastnil. Legislativa,
GDPR, EET nebo zavedení účtu i kvůli
jedné akci ročně nám již nadále neumožní
opakování dalšího ročníku z důvodu stále
se zvyšujících finančních nákladů i někdy
nesmyslných předpisů. Takový už je život.

ho vzniknout. Pokud budeme hodně chtít
a snažit se, může vzniknout i něco lepšího.
Naše poděkování patří každému, kdo se
na přípravě i zdárném průběhu posledního ročníku podílel. Přiložení ruky k dílu
a věcné a finanční dary svědčí o tom, že na
zdravotníky a sestřičky se v dnešní hektické době nezapomíná.           
Za organizační celostátní výbor ČAS
pediatrická sekce Marcela Hánová,
jeho členka

Proběhlo důstojné zakončení odborného
vzdělávání zdravotníků v našem městě.
A pokud něco končí, může něco nové-

HASIČI ZÍSKALI NOVOU TERMOKAMERU

Ve čtvrtek 6. 9. v dopoledních hodinách předal starosta města Soběslavi Jindřich Bláha termokameru do rukou ředitele
územního odboru Tábor Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Petra Hojsáka.
Termokamera má široké využití. Hasičům umožní objevit požárová ohniska, která jsou na první pohled skryta. Díky ní
tak mohou vykonávat svou práci mnohem pohotověji a hospodárněji a bez zatopení území a napáchání velkých škod.
Využít se dá i při nehodách (například pro vyhledávání konkrétních osob či odhalení počtu osob v autobuse nebo automobilu dle stop, které na vyhřátých sedadlech zanechaly)
a v terénu. Kamera je schopná zaznamenat okolo 200 fotografií
a nahrávat video. Během prvotního průzkumu si tak hasiči mohou místo a danou situaci nahrát a v případě potřeby později záznam konzultovat.
Obdobné vybavení je pro hasiče důležité, bohužel ale naráží na
finanční možnosti. Termokamera stála 183 850 Kč a obdobných
nástrojů pro efektivní práci potřebují hasiči celou řadu. Proto si i zdejší hasičský sbor nového vybavení velmi cení. Petr
Hojsák po vysvětlení a názorné ukázce funkcí a možností užití
termokamery poděkoval vedení města: „Za těch 10 let, co dělám
ředitele, je naše spolupráce s městem Soběslav opravdu na výborné úrovni,“ sdělil přihlížejícím. 		
redakce

NÁHODNÝ VÝBĚR POKŘTIL NOVÉ CD

Soběslavská kapela Náhodný Výběr pokřtila v pátek
24. srpna 2018 na akci Loučení s létem své v pořadí již
třetí album s názvem „Útěky domů“. Mezi 10 singly jsou
na albu i nejnovější písně Černá Ovce a Kdo jsem já, kterou si v případě zájmu můžete poslechnout i na sociální
síti You Tube. Jako hosté vystoupily kapely COVERS
FOR LOVERS, ALIKE a kapela Ovoce, která nové
album na pódiu před širokým publikem pokřtila.
		

Foto: Kristýna Šilhavá

U MUCHOMŮRKY SE PO LETECH SLAVILO
V neděli 26. srpna se po několika letech konala komunitní sešlost pořádaná u příležitosti slavnostního otevření nově zrekonstruované Muchomůrky. Návštěvníci se společně sešli nad
sklenkou vína a doma napečenými a navařenými dobrotami,
o které se podělili se svými známými. K dobré náladě a příjemné
atmosféře přispěly i písně zazpívané členy komorního pěveckého sboru Anonym Voice, včetně Ireny Molíkové a Petra Molíka,
který zpěv doprovodil na harmoniku. Podívat se přišli také někteří představitelé města, včetně starosty města Jindřicha Bláhy
a místostarosty Vladimíra Drachovského. O údržbu a čistotu
prostředí v okolí Muchomůrky i Nového rybníka se již léta stará Mirek Čížek, který se na své dobrovolnické činnosti aktivně
podílí již od roku 2000 a stojí také za vznikem této společenské
akce. U Nového rybníka vyřezal měsíčkové a srdíčkové lavičky,
pravidelně také doplňuje a vyměňuje pytel na odpadky u Mu-
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chomůrky a barvou maluje lavičky i Muchomůrku, čímž ji udržuje v dobrém stavu:
„Celé to začalo již v roce 2000, kdy jsem si
všiml chybějících dřevěných latí na lavičce u
Nového rybníka, tak jsem tam tehdy vyřezal
srdíčkovou lavičku,“ vzpomíná Mirek na
počátky své dobrovolnické činnosti. Později lavičky zvelebil někdy i za pomoci svých
kamarádů ještě několikrát, začal se ale starat také o Muchomůrku. „K Muchomůrce
chodím léta na procházky. Už před lety jsem
si všiml, že je ve špatném stavu, tak jsem se
dohodl se členy našeho neoficiálního spolku
„Uličníci z ulice“, že uspořádáme akci a dáme
jí do původního stavu. Sehnali jsme sponzory
a Muchomůrku opravili,“ vysvětlil Mirek Čížek. Následně výše zmíněný spolek uspořádal slavnost „Otevření Muchomůrky“ a tím
položil základní kámen akce, která přetrvala dodnes. „Tehdy každý něco napekl, hrála

hudba a točilo se pivo. Všichni jsme se dobře
bavili. Později se akce ještě jednou zopakovala a já si vzal za své se o Muchomůrku starat
a udržovat jí. Samotná společenská sešlost
se ale několik let nekonala. Letos Muchomůrka potřebovala opět opravit. Protože už
bychom to se stárnoucím spolkem ale sami
nezvládli, kontaktoval jsem místostarostu
Vladimíra Drachovského, který okamžitě zavolal Stavebnictví Lukucz, Soběslav a domluvil rychlou opravu. Kluci z firmy opravili a
natřeli horní část Muchomůrky. Já jsem tam
domaloval puntíky a natřel jsem spodní část.
A protože tady na sídlišti máme skvělou partu, domluvili jsme se, že opět uspořádáme
oslavu.“ Oslava letos proběhla v obdobném
duchu, jako před lety. V následujícím roce
by se mělo letní posezení u Muchomůrky
opět zopakovat.		
-min-

Foto: Tomáš Šena

…a zase Po škole!

pořádá
ve spolupráci se ZUŠ Soběslav

nepravidelná hudební setkání

Po škole !

Nový školní rok sotva odstartoval a už se chystá další poškoláctví
v soběslavské ZUŠce. Nikoliv však za trest, ale pro radost všem, kdo
mají chuť na pár chvil s převážně folkovou muzikou. Na první pololetí jsme si pozvali dva hosty. Již v pátek 5. října v 19 h přivítáme
rodinnou kapelu Cihelna& spol. z Veselí nad Lužnicí, která letos slaví
pátý rok svěžího souznění dvou generací. Prosincovým hostem našeho klubového pořadu bude písničkář Pavel Pokorný, na kterého se
můžete těšit 7. prosince.
Tak neváhejte a zůstaňte po škole
a jejími hosty.

s kapelou Flow Track

Více na flowtrack06.webnode.cz/po-skole/

tentokrát s námi po škole zůstane

Cihelna&spol.

MŠ DUHA

DUHOVÉ OKÉNKO

rodinná kapela z Veselí nad Lužnicí

Vítejte, děti

Pátek 5. října v 19 hod.

Základní
školy Soběslav
V zářísál
jsme
se opět umělecké
sešli všichni ve svých třídách, pro většinu dětí
září znamená seznamování se s novým prostředím, s novými paními
učitelkami, s novými
kamarády. Jsme moc
rádi, že se ze všech tříd
v tomto období adaptace,
i od těch nejmenších
modrásků, ozývá dětský
smích. Předškoláci z fialové a zelené třídy se
už v září dokonce vydali
na výlet autobusem do
zooparku Na Hrádečku. třídy. Emička odpověCo tam viděli a co se jim děla, že viděli zvířátka,
tam nejvíc líbilo, jsme Natálka vyjmenovávala
se zeptali dětí z fialové

koníčky, hady, pavouky a velbloudy, Terezka
dodala, že tam byly

i opičky a měly mládě.
Na otázku, jaké zvíře se
jim nejvíce líbilo, se od-

povědi různily. Emičce
se nejvíc líbil král zvířat, lev a opice, stejně
tak i Natálce, Honzíka
nejvíce upoutala krajta královská, Terezce a
Šimonkovi se nejvíc líbila puma. Zeptali jsme
se jich, jak taková puma
vypadá. Šimonek řekl,
že má hnědou barvu,
Terezky odpověď byla
vyčerpávající. „Má čtyři
tlapky, vypadá jako větší
kočka, má dlouhý ocas a
fousky“ vyjmenovala.
Z reakce všech dětí bylo
patrné, že si všechny
celý výlet moc užily.
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Zahrada sedmi barev
Náš projekt školní zahrady nesl na úplném začátku název „Zahrada našich
snů“ a můžeme říci, že naše sny se pomalu stávají skutečností. Přes léto vyrostla na naší zahradě nová venkovní
učebna, která bude sloužit nejen k učení se novým věcem, ale i k hraní, stolování nebo odpočinku. V přední části
zahrady se objevila zvuková socha, nad
vchodem barevná dřevěná duha, máme

nový domeček na nářadí, nové ohniště,
knihobudku, lanovou cestu a spoustu
dalších novinek. S terénními úpravami
a přípravou pro další herní prvky nám
první sobotu školního roku pomohli
zaměstnanci firmy Yangfeng Automotive Interiors, kteří na naší zahradě
uspořádali brigádu, firma nám přispěla
i finančně. První etapu zahrady, kterou
nám pomohla financovat nadace Pro-

měny Karla Komárka, jsme otevřeli zahradní slavností. Ta se konala na konci
měsíce září a fotografie z ní a informace o tom, jak jsme si společně užili
slavnostní odpoledne, vám přineseme
v příštím čísle měsíčníku Hláska. Pokud vás náš projekt „Zahrada sedmi
barev“ zajímá a chcete se dozvědět
více, navštivte naše webové stránky
www.msduhasobeslav.cz.

MŠ NERUDOVA
Hurá do školky!
„Jako barevné korálky navlékáme na šňůrky zážitky ze společných her a činností.
Čím je jich víc a čím jsou pestřejší, tím barevnější svět poznáváme a tím větší radost
spolu prožíváme.“ Prázdniny utekly jako
voda a my jsme se v duchu tohoto motta
znovu sešli v naší Mateřské škole Nerudova
a zahájili jsme letošní školní rok. Přivítali
jsme jak zkušené mladší i starší předškoláky z Kytičkové, Sluníčkové, Měsíčkové
a Hvězdičkové třídy, tak i úplné nováčky,
naše nejmenší děti ze Zvonečkové a Srdíčkové třídy. V rámci adaptace jsme se snažili jim vstup do nového prostředí, a hlavně
první větší odloučení od rodičů co nejvíce
zpříjemnit a usnadnit. Naše snahy se nám,
věříme, podařily a my jsme se s prvními
usměvavými dny s chutí vrhli „do práce“.
12. září jsme v naší školce také uvítali rodiče na první zahajovací schůzce, kde jsme
se věnovali převážně organizačním záležitostem, průběhu celého školního roku a
důležitým dotazům přímo z úst rodičů.
Již 19. září se nejstarší děti zúčastnily prvního kurzu projektu „Děti do bruslí“ pod
vedením certifikovaných trenérů, který je
už tradičním doplňkem našeho vzdělávání
a těší se velké oblibě.
Kromě bruslení ale naše školka samozřejmě připravuje pro děti bohatý doprovodný
program v průběhu celého školního roku.
Na co se můžeme těšit letos? Čeká nás
mnoho divadel, pěší výlety, besedy s různými tématy, např. myslivost, včelařství.

Jako každý rok i letos budou starší děti
navštěvovat místní tělocvičnu TJ Spartak.
Minulý rok jsme začali zahradničit, a protože se nám naše snahy daří, budeme se i letos starat o naši školní zahrádku. Oslavíme
důležité dny jako je Den Země, Den matek,
Den dětí, Březen – měsíc knihy. V adventním čase určitě navštívíme vánoční koncerty a výstavy, přijdou čerti, společně s dětmi
připravíme vystoupení pro rodiče. V únoru
naši školku zaplaví rej masek a užijeme

si karneval. Ani letos nevynecháme a jaro
přivítáme výstavou v městské knihovně.
Předškoláci se budou moci znovu těšit na
jednu z nejoblíbenějších akcí, na Kouzelnou noc, která každoročně vzniká ve spolupráci s městskou knihovnou v rámci akce
„Noc s Andersenem“. Již tradicí jsou návštěvy v místním Senior-domě, kde několikrát do roka vystupují naše děti, aby zpříjemnily všední dny seniorům. A protože
už je všeobecně známo, že mezigenerační
spolupráce je prospěšná všem, dětem i seniorům, i letos bychom rádi uvítali, kdyby naši školku znovu navštívili babičky
a dědečkové se Senior-domu Budislav.
Jako velmi důležitou vnímáme spolupráci s místními základními školami, proto i
letos plánujeme návštěvu základních škol
ještě před zápisy do prvních tříd a rovněž
pozveme paní učitelky prvního stupně
na besedu s rodiči předškoláků. V závěru letošního školního roku se rozloučíme
s předškoláky tradičním stužkováním ve
spolupráci se studenty gymnázia vedenými
R. Duškovou. Akcí, které nás čekají, bude
samozřejmě mnohem víc. Ty vždy plánujeme a zařazujeme tak, aby doplňovaly náš
školní vzdělávací program.
Na fotografiích si můžete prohlédnout, jak
si děti užily první zářijové dny. Věříme,
že se Vám naše příspěvky v Hlásce líbí a
budeme se těšit na dalších řádkách, kde
Vás budeme informovat, jak se nám v naší
Mateřské škole Nerudova daří.
Kolektiv MŠ Nerudova

ZŠ E. BENEŠE
Hurá do školy
Prázdniny plné sluníčka skončily a nový školní
rok je tu. Poprvé do školních lavic ZŠ Soběslav,
tř. Dr. E. Beneše zasedlo 54 prvňáčků. Pro děti
byl první školní den slavnostní, a proto je přišli

podpořit jejich rodiče i prarodiče. Paní učitelky všechny srdečně přivítaly a popřály malým
školákům hodně úspěchů a rodičům spoustu
trpělivosti.

školu, došly pozdravit pana ředitele a některé z
nich ochutnaly svůj první školní oběd v jídelně.
Doufejme, že vkročily do této další životní etapy pravou nohou.

Během prvního týdne se děti seznámily se
základními pravidly chování, prohlédly si celou

Mgr. Lucie Hovorková
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ZŠ KOMENSKÉHO
LIPNO 2018
Od čtvrtka 13. září do neděle
16. září se vydalo dvacet šest
nadšených žáků naší školy na
cyklistický kurz do Nové Pece na
Šumavu, do chatové osady Jezero
na břehu Lipenské přehrady.

dál až na rakouskou hranici, kde
nás ale zastavila velká hustá mlha
a my se vrátili zpět do kempu. Na
konci cesty nám tachometr ukázal
52 ujetých kilometrů. Druhý den

jsme cestovali na druhou stranu
Schwarzenberského kanálu přes
Jelení vrchy pod nejvyšší vrchol
Šumavy až k Plešnému jezeru.
Tato celodenní projížďka s mnoha

zastávkami měřila 55 kilometrů.
V neděli jsme už jen sbalili kufry
a vydali se k domovu. Tak snad
zase za rok roztočíme kola našich
bicyklů.		
„bajkeři“

I přes nepřízeň počasí jsme stihli
mnoho aktivit. Ve čtvrtek jsme
se koupali v Lipenské přehradě,
učili se jezdit v kanoi, kajaku a na
paddleboardu.
V pátek, kdy nám dopoledne
nepřálo počasí, jsme hráli
společenské hry. Hodinu po
obědě se počasí umoudřilo a my
jsme mohli konečně vyrazit na
cyklistické putování. Vydali jsme se
podél Schwarzenberského kanálu a

Revitalizace školní zahrady

Na podzim roku 2017 naše škola
vytvořila projekt na revitalizaci
školní zahrady, která přiléhá k objektu školní jídelny a je doposud
využívána pro praktické činnosti
žáků druhého stupně. Snažíme se
postupně zahradu přetvořit tak,
aby byla v budoucnu využívána
jako venkovní přírodní učebna pro
všechny žáky školy, ale také jako
příjemné místo setkávání pro rodiče a školu, jako významná zelená
oáza uprostřed tepelných ostrovů
města. Projekt byl zadán k žádosti
o dotaci od SFŽP. Měli jsme velikou radost, když jsme se na začátku prázdnin dozvěděli, že dotace
byla přidělena ve výši 122 234 Kč
(dotace tvoří 85% celkové ceny

projektu). V rámci tohoto projektu dojde k mnoha změnám. Budou vybudována nová ohraničení
vyvýšených záhonů pomocí půlených impregnovaných kmenů.
Další části projektu jsou například
vybudování bylinkové spirály, výstavba nového, dvoukomorového
kompostu i s popisem toho, co do
kompostu patří a co ne, výstavba
jezírkového komplexu s mokřadním porostem, který by měl žákům
ukázat možnosti čištění vody biologickými prostředky.
Dalším počinem je nahrazení bývalého živého plotu z ptačího zobu
užitkovou ovocnou palmetou tvořenou jabloněmi a hrušněmi. Žáci

budou mít možnost pečovat o stromy a sklidí i výsledky své práce.
Tyto přestavby jsou plánovány v průběhu školního roku
2017/2018 a 2018/2019. Hrubé
stavební práce provede firma pana
Jiřího Poláka, který byl nápomocen
i při vytváření projektu a pomáhal
zpracovávat celkovou projektovou
dokumentaci. Na výsadbě rostlin
už se podílejí i žáci naší školy, aby
poznali, které rostliny a jak je třeba osadit a jak o ně pečovat. Tyto
informace jsou průběžně žákům
předávány od renomované zahradnické firmy. Současně se některých
prací účastní i veřejnost, například
pokácením stávajícího živého plotu, se kterým nám ochotně pomohli někteří tatínkové žáků, ale i ti,
kteří děti u nás na škole nemají, se
rádi zapojili.
Toto všechno současně s již hoto-

vou pergolou a stoly s lavicemi by
mělo posloužit k častějšímu využití školní zahrady pro výuku v přírodovědných předmětech a přiblížení ekologické problematiky.
Jana Smíšková, Štěpán Ježek
Tento projekt je financován Státním
fondem životního prostředí České
republiky na základě rozhodnutí
ministra životního prostředí.
www.mzp.cz, www.sfzp.cz

SŠŘ A ZŠ SOBĚSLAV
Ekologická akce „UKLIĎME ČESKO 2018“ SŠŘ a ZŠ Soběslav
V
sobotu
15. září 2018
proběhla v celé
České republice ekologická
akce s názvem
„Ukliďme
Česko 2018“. Protože i SŠŘ a ZŠ
Soběslav své žáky vede k šetrnému zacházení s přírodními zdroji
a ekologické výchově, vyšli učitelé a studenti ze SŠŘ Jiráskova
i za nepříznivého počasí v pátek
14. září 2018 do soběslavských

všechny

ret v blízkosti restaurace Paluba a u
kempu Plovárna.

Akce se zúčastnilo 75 studentů,
kteří byli rozděleni do tří skupin
pod dohledem svých učitelů.

Třetí skupinku tvořili čtyři žáci
a jeden učitel. Ti vyklidili oblast u zahrádek a dále lokalitu
k restauraci Hvížďalka.

ulic, aby posbírali
poházené odpadky.

První skupina se zaměřila
na bezprostřední okolí školy v ulici
Jiráskova (kolem garáží a domova
mládeže).
Druhá nejpočetnější skupina žáků
sesbírala plechovky, plastové lahve, papíry nebo krabičky od ciga-

Celkem bylo nashromážděno
osm pytlů odpadků, které byly
odvezeny do areálu Správy města
Soběslavi, s. r. o.
O přírodu musíme neustále pečovat, abychom ji neponičenou,

čistou a krásnou předávali dalším
generacím. Jak se zpívá v jedné
známé české lidové písničce „Příroda je velmi krásná, nejkrásnější
svatyně“. Nikdy nedopusťme toho,
aby se o krásách naší přírody mluvilo v čase minulém. Hleďme si jí,
protože ona si potom bude vážit
nás!!!

pedagogický sbor SŠŘ
Soběslav, Jiráskova ul.
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ROLNIČKA

DDM

Informace
z DDM

ní dekorace“.

V sobotu
20. října
pořádáme
Tvořivou
dílnu pro
děti od 7 let
– „Vyrábíme podzim-

Dílna se koná od 9.00 do
11.00 hodin v DDM.
Cena (materiál) 50 Kč, členové zájmových kroužků DDM
40 Kč.
Přihlášky předem, nejpozději do 17. 10. 2018 v DDM
nebo na tel. 381 522 013,
606 200 085.
V sobotu 27. října se koná
od 9.00 do 11.00 hodin další
Tvořivá dílna „Halloweenské
dekorace“.
Dílna je určena pro děti od
7 let. Cena (materiál) 40 Kč,
členové zájmových kroužků
DDM 30 Kč.
Přihlášky předem, nejpozději
do 22. 10. 2018 v DDM.
V pondělí 29. 10. 2018 (podzimní prázdniny) pořádáme
zájezd do Plzně na interaktivní výstavu Techmanie.
Akce je určena pro všechny,
kteří mají chuť srovnat své
výkony či limity svého těla se
zástupci světové fauny. Slyší
lépe člověk nebo delfín? A jak
je na tom orel se zrakem? A co
třeba orientace nártouna v přírodě? Na tyto otázky a mnohé
další zjistíme odpovědi právě
na této interaktivní výstavě.
Cena zájezdu je 450 Kč (cena
zahrnuje vstupné a dopravu
autobusem), pro členy zájmových kroužků DDM 400 Kč.
Přihlášky osobně v DDM
nebo na tel. 381 522 013,
606 200 085 nejpozději
do 19. října.
Jaroslava Kohoutová

DIAKONIE ROLNIČKA OSLAVILA NAROZENINY
Řada zaměstnanců, klientů
a příznivců Rolničky se v
sobotu 8. září sešla na zahradě
střediska Diakonie Rolničky v Soběslavi, aby oslavila
25. výročí založení organizace. Během ceremonie se
slova ujali ředitel střediska
Karel Novák, zakladatelka
Rolničky Ruth Šormová, starosta města Jindřich Bláha,
dlouholetý dárce Rolničky
Jiří Málek z firmy Röchling
a farář sboru Českobratrské
církve evangelické v Soběslavi Richard Dračka. V jejich
podání zazněla děkovná slova i přání všeho dobrého do
budoucna. Rolnička vedle
dvou bohatě zdobených dortů
dostala ke svým narozeninám

také nový mikrobus, který si
k narozeninám přála. Ten byl
symbolicky předán do rukou klientů Rolničky, kterým bude sloužit. Poté se za
slunného dne v příjemném

venkovním prostředí mohli
návštěvníci bohatě občerstvit
a poslechnout si excelentní
hudební vystoupení hudebního uskupení Ondřeje Kříže
a Jiřího Řapka.
redakce

SOBĚSLÁVKA
Zažít město se Soběslávkou
V neděli
9. září jsme
mohli na
Promenádě
zažít město
jinak.
Soběslávka
totiž uspořádala první ročník
sousedských slavností. Každý
přinesl, co mohl - ochutnali jsme
nefalšovanou španělskou tortillu,
dýňový koláč i spoustu domácích
sladkostí. Nechyběla vynikající
káva, čaj ani víno a ovoce ze zahrádek. Byly to vlastně takové
dožínky. Radost z darů našich
kuchyní a zahrádek, radost ze setkávání, poděkování za hojnost.
Děti kromě mlsání zkoušely provazochodectví, hrály deskovky
na barevných dekách nebo zkoušely petanque. Teatro Karromato
zahrálo vpravdě mezinárodní
loutkový kus, dřevěný tanečník
si střihnul stepařské vystoupení
s živým kubánským tanečníkem a hudebníkem. Letní sezónu jsme pak zakončili na terase
knihovny debatou s šétredaktorem Respektu Erikem Taberym,
která přilákala na šedesát lidí
a vyhnala nás až tma. Soběsláv-

ka tak pokračuje v oživování veřejného prostoru, vlastně každá
naše akce je tak trochu zažít město jinak.
Čas podzimu je časem sklizně. Máme radost z plného koše
úrody. Končí druhý ročník autorských čtení Vino et verbum,
kde jsme i letos přivítali špičkové
autory: Jáchyma Topola, Adama
Borziče, Aleše Palána, Erika Taberyho. Stranou nezůstaly ani
děti, přijela spisovatelka Olga
Černá a doplnila ji originální výtvarná dílna Evy Volfové. Naplno
jel filmový klub. Každý měsíc tak
kino nabízí jeden film mimo obvyklý proud. Na prázdniny jsme
společně se soběslavskými školami zvelebili kontejnery na tříděný odpad na sídlišti Míru v rámci
druhého ročníku GraﬃtEko.
Akce na sídlišti přitáhla velkou

pozornost a děti se dočkaly velmi
milé podpory místních obyvatel.
Naší letošní novinkou byla připomínka událostí srpna 68, kterou jsme uspořádali velmi spontánně a setkala se s příznivým a
hojným ohlasem. K dožínkám
ale patří i poděkování za dary.
Bez návštěvníků, bez spokojených Soběslaváků i lidí přespolních, by naše akce neměly smysl.
Jsme rádi, že si každý z pořadů
našel stálý okruh svých příznivců
a sluší se za tu úrodu poděkovat.
A je to i závazek a motivace pro
časy příští. Kdo nás sleduje, ví, že
díky inspiracím od návštěvníků
již máme prvního hosta pro Vino
et Verbum 2019 - bude jím Jiří
Padevět. Těšíme se na vás a děkujeme za vaši přízeň!
Za Soběslávku Zdeněk Kozlíček
a Martina Plátová

Neděle 14. 10.

14.00 – 17.00 h

DESKOHRANÍ v kinokavárně
Nabídka z více jak 40 her
Vstup zdarma

říjen 2018

19

RC SOBÍK
Od poloviny září se naplno rozjel pravidelný program v naší herničce. 7. října nás
čeká první tvořivý den v tomto školním roce.
Dopoledne od 9 hodin můžete přijít s dětmi.
Vyrábění je přizpůsobené i těm nejmenším
dětem od jednoho roku, poté si můžou dětičky v herničce pohrát a vy
zrelaxovat u šálku dobrého čaje. Pokud si pod relaxací představíte čas
bez dětí, máte možnost dorazit na večerní tvoření od 19 hodin, které
je už pro samotné maminky. S maminkami budeme vyrábět anděly
strážné, pro radost vaši či vašich blízkých.
Od 8. do 11. října jedeme s maminkami a dětmi na podzimní pobyt,
proto bude v těchto dnech hernička zavřena. Ve dnech 25. - 26. října
také nebude otevřeno. Ale nebojte, ještě nám v říjnu zbývá spousta
dalších dní pravidelného programu.
Pravidelný program:
PONDĚLÍ

STŘEDA

9.00 – 10.15 POHYBOVÉ HRÁTKY III.
(pro chodící děti do 1,5 roku)
10.30 – 11.45 POHYBOVÉ HRÁTKY IV.
(pro děti od 1,5 roku do 3 let)

		

16.00 – 17.00 (POWER) JÓGA A KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO DĚTI (5-9 let)

ČTVRTEK

9.00 – 10.00 CVIČENÍ S KOČÁRKY

		
		

10.30 – 11.30 POWER JÓGA PRO MAMINKY
S DĚTMI

		

17.15 – 18.15 TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ

PÁTEK		vždy první pátek v měsíci
		
9.00 – 10.30 Tvoření pro maminky s dětmi
19.00 – 20.30 Večerní tvoření pro maminky

9.30 – 10.30 CVIČENÍ S KOČÁRKY

ÚTERÝ		9.00 – 10.15 POHYBOVÉ HRÁTKY I.
(pro děti od 4. měsíce)
10.30 – 11.45 POHYBOVÉ HRÁTKY II. (pro lezoucí děti)

Pro aktuální informace sledujte naše webové či facebookové stránky.
Přejeme vám krásný podzim a v herničce se na vás moc těšíme.
Za kolektiv RC Sobík Iva Čejková

SENIOR DŮM
Prázdniny utekly jako voda a velká
vedra, která nás také potrápila, jsme
přečkali.
A jak pro nás začal první podzimní
měsíc? Výletem!!! Vypravili jsme se do ZOO Hluboká nad Vltavou podívat se na zvířátka. Hned po snídani jsme vyjeli autobusem na náš výlet. Počasí bylo krásné, slunečné, a tak jsme pomalou procházkou prošli celou zoologickou zahradu. Prohlédli jsme

si zvířáta i jejich mláďata, která se narodila v letošním roce. Jen
škoda, že se před námi schovala tygří miminka. Ale i tak jsme toho
opravdu hodně viděli a procházka nás příjemně unavila. V poledne
jsme odjížděli plni zážitků zpět, do našeho domova.
Ještě koncem září nás čekalo tradiční „Svatováclavské posvícení“.
Za senior-dům Mgr. Lada Haplová
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PRVNÍ REPUBLIKA OČIMA PAMĚTNÍKA
V minulých číslech Soběslavské hlásky jsme se období Československé republiky věnovali z pohledu literatury a historiků, kteří
sami dobu neprožili. Nejcennější jsou však vzpomínky obyvatel, pro které první republika nebyla pouze dalším historickým
pojmem, ale kteří byli alespoň na nějakou dobu její součástí. Najít v dnešní době pamětníky, kteří prožili celé období první
republiky, je vzácnost. Pan Josef Aujezdecký se s námi podělil o jeho rané vzpomínky na Soběslav a my mu děkujeme za
rozhovor.
Kolik Vám bylo let, když se
první republika chýlila ke
konci? Kde jste bydlel a čím
si Vaše rodina vydělávala na
živobytí?
Když první republika končila, bylo mi asi 12 let. Mám na
ni tedy vzpomínky z dětství.
Maminka ve městě měla dům,
který jí pořídili její rodiče. Otec
se na něj přiženil, později ale
odešel na věčný odpočinek.
Bydleli jsme v současné Jirsíkově ulici, která ale tehdy
vypadala trochu jinak. Byla židovská a stála v ní také židovská synagoga (na jejím místě
je dnes pamětní deska, která ji
připomíná.). U domu v Jirsíkově ulici jsme měli i hospodářské budovy, kde jsme za života mého otce chovali tři krávy
a jiná hospodářská zvířata. Později jsme již měli jen krávy dvě.
Sehnat za války nová hospodářská zvířata nebylo snadné.
Samotná stodola ve městě být
nesměla. Kdo hospodařil, měl
stodoly na Bechyňské ulici za

přeložkou. Hospodáři z měst
si pak za úplatu mohli v těchto
stodolách nechat vymlátit obilí
a domů si donést jen tu trošku,
kterou potřebovali. Měli jsme
také pronajato několik menších
polí. Řada Soběslaváků si v té
době alespoň kus pole pronajímala. A maminka také prodávala mléko.
Později jste žil sám s maminkou, která se starala o Vás
a ještě o hospodářství. Platili
jste nájemné. To muselo být
hodně náročné. Jak se to dalo
všechno zvládnout?
Bylo to někdy hodně náročné,
ale nějak se na tom vyžít dalo.
Sourozence jsem neměl, ale
maminka měla bratra, který
hospodařil na statku v Mokré.
Vzájemně jsme si vypomáhali s ním i s našimi sousedy
z ulice. Chodila k nám paní
rabínová Adéla Zrzavá (vdova
po posledním rabínovi žijícím
v Soběslavi), která bydlela
sama s dcerou, a my jsme byli

také dva. Kupovala si u nás
mléko nebo vajíčka a jiné suroviny. Na podzim maminka koupila husu a vykrmila ji. Jenže
celá husa pro nás dva byla moc
velká a paní rabínová s dcerou
na tom byly obdobně. Tak maminka prodala paní rabínové
druhou polovinu. A takových
případů byla celá řada. Samozřejmě byla období, kdy jsme
na tom finančně dobře nebyli,
včetně války a hospodářské krize. V té době ale ani nebylo co
kupovat. A jak se říká, člověk
na to špatné zapomene a na to
dobré vzpomíná.
Již jste v jedné odpovědi zmínil válku. Jak moc jste jako
malý chlapec vnímal předválečné období a jak jste byli
v Soběslavi informovaní o
tom, co se v republice nebo ve
světě děje?
Informovaní jsme byli dost,
protože moje maminka prodávala mléko. Tehdy to ale chodilo jinak, než dnes. Ženy přišly i

čtvrt hodiny předem a odvážely
si mléko zcela čerstvé. Zároveň přinášely i zprávy, kde se
co děje. Ale tiskla se i nějaká
periodika a byly samozřejmě
i jiné možnosti, jak se dostat
k informacím.
Jak to bylo tehdy s dostupností potravin? Dělali jste si
zásoby na zimu?
My jsme naštěstí měli hodně vlastních. Chovali jsme i
prase. Po jeho zabití se sádlo vyškvařilo, a v průběhu
roku jsme jej užívali. Maso se
v zimě uchovávalo v chladu,
nebo se vyudilo a pověsilo na
půdu. Většinou jsme ho do půl
roku spotřebovali. Maso jsme
mívali zpočátku jednou za týden. Když jsme spotřebovali
vlastní zásoby, kupovali jsme
jej u řezníka. Před válkou bylo
zboží dobře dostupné. Chodili
jsme do řeznictví na rohu ulice, které tehdy měli Lintnerovi,
prababička dnešního ředitele
soběslavského gymnázia Petra Lintnera. Na rohu Jirsíkovy
a Bechyňské ulice byl obchod
„Sirovátka“, kam jsme chodili
nakupovat také různé potřeby a
suroviny. Brambory jsme měli
vlastní z pole a mouku jsme si
nechávali semlít z obilí z vlastního pole. Horší to bylo za války, kdy všechno bylo „spočítané“ a obyvatelé dostávali lístky
na maso a jiné potraviny. Pokud jsme například zabili prase
a měli jsme vlastní, nedostali jsme lístky na maso, dokud
jsme je nespotřebovali.
Jak jste se tehdy oblékali
a jak dostupné bylo oblečení?
Šila také Vaše maminka?
Prodejny s oblečením a konfekce v Soběslavi existovaly.
Občas z oblečení něco nebylo,
ale obchody časem zásoby doplnily. Hlavně se ale tehdy neřešila móda. Alespoň ne tolik,
jako dnes. Oblečení se nosilo
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tak dlouho, dokud se neobnosilo a nebylo nutné
je vyměnit. Pak za války
byly šatenky a fungovalo
to obdobně, jako s potravinami. Pokud bych si
tehdy chtěl koupit kabát,
šatenka by mi ani nestačila. To by ještě musela
maminka ze své šatenky přidat. My jsme měli
naštěstí velký dům, tak
se oblečení „odložilo“ a
za války se opět vytáhlo
a nosilo dál. Některé
drobnosti maminka také
ušila sama. Boty jsme
měli převážně od Bati.
Baťa ještě za první republiky postavil Kovosvit, který v okolí
patřil vedle Ladovky
a několika dalších firem
mezi významné zaměstnavatele. Jak na zdejší
firmy vzpomínáte Vy?
Přímo v Soběslavi patřila
mezi významné zaměstnavatele Lada, továrna
F. Süssera a Impregnace,
kolem které jsme chodili k rybníku Nadýmač,
kde jsme měli pronajaté
pole. Později tam byla
už jenom pila. Tehdy
tam ještě impregnovali pražce, sloupy a jiné
díly, které se poté vyvážely a skládaly na volný
prostor. Olej ale stékal
a vsakoval se do země,
odkud ho museli před
několika lety vytěžit. Od
Nadýmače a impregnace
vedla Andělská stoka,
která tekla k Süsserově
továrně. Na místě dnešního fotbalového stadionu byla tehdy prázdná
plocha zarostlá travami
nazývaná Soliny. Vodou
přivedenou z Andělské
stoky se pak plocha napustila a vzniklo kluziště,
kam jsme chodili bruslit.
V létě to byly v podstatě
bažiny, které se již před
válkou začaly zavážet.
Zemina se brala z Pilátu
a vozila se na vozíkách
na úzkokolejce z Pilátu
k dnešnímu fotbalovému
stadionu, kde byla plocha zasypána zemí. Na
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výrobu měla vliv hospodářská krize, kdy se nenakupovalo, takže se ani
nevyrábělo. Řada lidí tak
byla bez práce. Časem se
to ale začalo opět rovnat.
Před válkou ještě neexistovala dnešní E55,
náměstí bylo téměř bez
aut a vedla přes něj diagonální silnice. V centru bylo dokonce několik benzínových pump.
Pamatujete se, kdy se
začalo uvažovat o stavbě současné silnice č. 3
(dříve E55)?
Před válkou skutečně
vedla hlavní cesta z Veselí n. L. do Tábora přes
centrum po silnici, která
vedla diagonálně přes náměstí. Tenkrát radní pan
Perkous prosadil, aby se
udělala přeložka hlavní
silnice. Aby se nejezdilo
přes město. Pamatuji si,
že před válkou se udělaly zemní práce a byl
navezen štět. Aut bylo
málo, jestli v Soběslavi
deset (směje se). Ale na
náměstí opravdu pumpy
byly … hlavní velká benzínová pumpa byla někde v úrovni kostela sv.
Petra a Pavla. Pak byly
v Soběslavi ještě menší pumpy, včetně malé
pumpy u hotelu Slunce.
Častěji než autem se v té
době samozřejmě jezdilo
na kole a chodilo pěšky.
Do vzdálenějších měst
se cestovalo vlakem
a fungovaly i některé autobusové linky. Kdo měl
hospodářství a koně, jezdil tehdy ještě s bryčkou.
Za války se auty jezdit
nesmělo.
Starostou Soběslavi byl
tehdy Bohuslav Hubert,
který zastával nejvyšší
městskou funkci v letech 1914 – 1938, kdy
odešel na věčný odpočinek. Z literatury se dozvídáme, že se jednalo
o významnou osobnost.
Jak jej lidé tehdy vnímali?

Byl to velmi vážený člověk, který se podílel na
vzniku řady soběslavských firem, včetně
továrny Lada, která
v Soběslavi zaměstnávala spoustu lidí. Kromě
toho byl i ředitelem Spořitelny města Soběslavi
a zastával i jiné významné funkce. Po jeho smrti převzal továrnu Ladu
jeho syn.
Ve 30. letech jste měl
možnost setkat se osobně s Edvardem Benešem, který přijel na
návštěvu do Soběslavi.
Jak na tuto příhodu
vzpomínáte?
Byla to velká sláva,
na kterou rád vzpomínám. Prezident Beneš
Soběslav v programu původně neměl, ale o jeho
příjezd se asi zasloužil
právě soběslavský starosta Bohuslav Hubert.
Cestoval autem ze Sezimova Ústí, kde přespal
ve své vile. Když vystoupil z vozu na náměstí
Republiky, hrála státní
hymna. My jsme již stáli na slavnostní tribuně
spolu s doktorem Radomírem Čihákem a dcerou
profesora Roubala, tehdy
ještě ve školním věku, a
čekali jsme na tuto významnou delegaci. Na
tribuně byl pan prezident nejprve uvítán panem starostou. Pamatuji
si, jak jsem chvíli poté
osobně předstoupil před
paní Benešovou s kyticí
a odříkal jsem básničku.
Vyměnili jsme si také
několik slov. Paní Benešová řekla: „Chlapečku,
tobě to sluší,“ a prezident
Beneš se mě zeptal, čím
se živí můj otec. Odpověděl jsem, že je malorolník. Na návštěvu měli
plánováno 20 minut, ale
nakonec se zdrželi asi půl
hodiny. Podívat se přišlo
samozřejmě hodně lidí,
včetně krojovaných členů soběslavských spolků
a legionářů. Bylo plné
náměstí.
-min-

Tisícovka návštěvníků byla zvědavá
na roboty v MOTORU JIKOV
Strojírenská a.s.
„Moderní, automatizovaná, robotická výroba na vysoké úrovni. Výborná organizace
celé akce pro veřejnost. Perfektní předvedení
a vysvětlení postupů výroby u strojů,“ napsala spokojená návštěvnice dnu otevřených dveří
v MOTORU JIKOV Strojírenská v Soběslavi
do knihy návštěv. A nebyla sama. „Návštěvníci zaplnili více než osm stran pochvalnými
a děkovnými příspěvky. Zájem o exkurzi byl
obrovský, překvapil nás a samozřejmě velmi
potěšil,“ zdůraznila personální ředitelka MOTORU JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová.
Na den otevřených dveří soběslavského provozu zavítalo 1017 návštěvníků. Akci nemohl vynechat ani předseda představenstva a generální
ředitel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav
Dvořák. „V Soběslavi je cítit, že lidé mají
k fabrice téměř osobní pouto. Jsem rád, že se
přišli podívat naši bývalí zaměstnanci, rodinní
příslušníci těch současných i další lidé, možná
právě budoucí zaměstnanci,“ zdůraznil Miroslav Dvořák.
Ukázat moderní vybavení a pracovní podmínky potenciálním zaměstnancům v modernizovaném závodě byl jeden z cílů akce. MOTOR
JIKOV Strojírenská a.s. shání zaměstnance na
pozice obsluhy CNC obráběcích center, strojírenské dělníky nebo mechaniky seřizovače.
„Loni jsme pořídili robotizovanou automatizovanou výrobní linku za šedesát milionů korun,
která i podle reakcí návštěvníků zaujala každého. Na začátku exkurze viděli lidé úplně nové
obráběcí centrum, na kterém budeme obrábět
rameno přední nápravy pro terénní vozy automobilky Jaguar Land Rover,“ zdůraznil ředitel
divize Obrábění MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. Radek Mach.
Lidé se dozvěděli, že v MOTORU JIKOV
Strojírenská a.s. pracuje 400 zaměstnanců, firma dodává součástky pro nákladní automobilky Scania a MAN, díly pro terénní čtyřkolky
a golfové vozíky největšího světového výrobce
E-Z-GO, nýtovací nástroje a součástky do světových automobilek.
Pro návštěvníky akce bylo kromě exkurzí připraveno občerstvení zdarma, pro děti několik
atrakcí od malování na obličej, přes skákací
hrad, lezeckou stěnu až po autodráhu.

(placený příspěvek)
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Z klenovických oslav do Strakonic

NP – neznámý pachatel
• NP 3. 8. odcizil jízdní kolo značky MAXBIKE převážně bílé barvy.
Toto se mělo stát před vlakovým nádražím v obci Soběslav u zábradlí u parku před informační tabulí. V souvislosti s tímto případem
žádáme občany, aby v případě zjištění kladného poznatku k dané
věci předali informace na místní součást OO PČR Soběslav.
• NP od 3. 8. do 4. 8. poškodil fasádu a garážová vrata na řadových
garážích ul. Slovenská v Soběslavi, tím, že ji postříkal barvou.
Jednáním pachatele byla poškozeným osobám způsobena škoda
ve výši 17.650 Kč. V souvislosti s tímto případem žádáme občany, aby v případě zjištění kladného poznatku k dané věci předali
informace na místní součást OO PČR Soběslav.
• NP od 14. 8. do 15. 8. odcizil před obecním úřadem v obci Roudná,
maketu dopravního policisty, čímž způsobil škodu právnické osobě
ve výši 8.349 Kč. V souvislosti s tímto případem žádáme občany, aby v případě zjištění kladného poznatku k dané věci předali
informace na místní součást OO PČR Soběslav.
• Dne 16. 8. dva mladíci stříleli ze vzduchové pistole na promenádě
(Chvalovského nábřeží) v obci Soběslav, čímž se dopustili přestupku na úseku zbraní a střeliva. Ke škodě na majetku ani újmě na
zdraví nedošlo.
• Dne 27. 8. odcizila žena v OD Tesco v Soběslavi 10 ks balení tabáku v hodnotě 1.110 Kč. Dále NP od 27. 8. do 30. 08. odcizil
různá balení tabáku v hodnotě 15.673,26 Kč. Jednáním ženy a NP
byla poškozenému Tesco Stores ČR a.s. způsobena škoda ve výši
16.783 Kč.
• Dne 31. 8. v Soběslavi poškodili dva muži reklamní ceduli ke
zmrzlinovému stánku, čímž poškozenému způsobili škodu ve výši
1.000 Kč.
prap. Romana Šuléřová, inspektor, OO PČR Soběslav

Staň se vodním záchranářem
Vodní
záchranná
služba v Soběslavi hledá do svých
řad odvážné ženy
i muže, stejně tak
i mladé hochy a
dívky (od 12 let),
kteří se nebojí vody a
mají chuť zkusit něco
nového. Ač jsme dobrovolnou
organizací, máme kvalitní
vzdělávací program a
kvalifikovaní členové
slouží v rámci Integrovaného záchranného systému, mimo
jiné na přehradách.
Setkáte se u nás nejen s první pomocí
a zdravovědou, ale
i s plavidly – od
kanoe po výkonný
motorový člun, se
záchranou na suchu
i z vody, s lanovými
technikami
včetně
lezení a slaňování,
záchranou z ledu a
spoustou
dalšího.

Pro juniory od 12
let máme kroužek
Mladý záchranář, kde
plní juniorské kvalifikační stupně podobně jako dospělí, jen
s přihlédnutím k
věku. Kroužek běží
v pátkek (14:00
-15:30) a v sobotu
v jindřichohradeckém
bazénu (11:00-12:00)
- přijďte se podívat.
Více
informací
naleznete na FB
@vzssobeslav, webu

www.vzs-sobeslav.
cz, nebo nejlépe na
e-mailu: sobeslav@
vzs.cz.
VZS ČČK Soběslav
děkuje Jihočeskému
kraji za podporu při
přípravě
mladých
záchranářů.
Díky
dotaci jsme pořídili
kvalitní vybavení pro
výuku zdravovědy
a pro výcvik v terénu.
Kamil Dedecius

Přesný vznik obce Klenovice asi
už nikdo nevypátrá. PhDr. Jaroslav Hojdar ale zjistil, že první
dochovaný latinský zápis o Klenovicích pochází z roku 1398. V něm
se jakýsi „Jarka z Klenovic“ dává
do sporu s králem a hájí své dědictví proti němu. S nadsázkou lze
říci, že Jarka z Klenovic může za
velkolepé oslavy vzniku Klenovic
po 620 letech, uskutečněné dne
11. 8. 2018. Význam oslav zvýraznila svou účastí hejtmanka Jihočeského kraje paní Ivana Stráská a senátor Jaroslav Větrovský,
kteří spolu se starostou Klenovic
Lubomírem Turínem před pomníkem padlých zasadili mladou lípu.
Za zvuků české hymny zahranou a zapívanou dudáky Františkem Zajícem z Pacova, Valentýnou Křížovou z Pelhřimova
a Vojtěchem Trubačem z Klenovic
uvedení politici položili k pomníku padlých věnec.
Po sto letech znovu v Klenovicích
zněla dudácká hudba. Se svými lidovými písněmi přijela Mladá dudácká muzika ze Strakonic, řízená
Patrikem Ředinou a dudáci z Plzně řízení Bohumilem Vaněčkem.
S pásmem písniček, které hráli
před sto lety klenovičtí dudáci
z rodu Vaštů a František Kopšík,
se představil Dudácký taneční soubor Jitra Soběslav. Blatské lidové
tance předvedla Soběslavská chasa mladá s vedoucím Vojtěchem
Hrůšou. V bohatém programu
s ukázkou bojového šermu zaujala

diváky skupina Aurum Tábor, dále
orientální tanečnice školy Intessar
i sportovní gymnastiky ZŠ Tučapy. Závěrem prvého programového bloku si všichni diváci zazpívali společně se všemi dudáky, kteří
v Klenovicích byli. Dobrá nálada a
zpěv pokračoval při dechové hudbě „Budvarka“. Večerní oblohu
nad Klenovicemi osvítila ohnivá
show slavnostního ohňostroje.
Druhý den v neděli 12. 8. 2018 se
kolem 15 h Klenovicemi rozezněl
nový zvon, zavěšený do kapličky
sv. Jana Nepomuckého zvonařem
Michalem Votrubou z Myslkovic.
Mezi spokojenými diváky zazněl
názor, že takové oslavy Klenovice
ještě nezažily.
Na hezké odpoledne v Klenovicích vzpomínali dudáci, se kterými
jsem se znovu setkal 23. 8. 2018 ve
Strakonicích na 23. Mezinárodním
dudáckém festivalu. Obec Klenovice uvedená vedle mého jména
v tištěných programech festivalu
pro tyto dudáky již nebyla neznámým pojmem. V pořadu českých
a zahraničních dudáků s názvem
„Čarování na dudácké píšťale“
v sobotu 25. 8. 2018 se po mém
výstupu s mollovými čtyřhlasými soběslavskými dudami ozval
dlouhotrvající potlesk. Můj radostný pocit z povedených oslav
v Klenovicích se tak ještě umocnil
i ve Strakonicích.
dudák souboru „Jitra“ Soběslav
Ing. Vojtěch Trubač
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Soutěž historických vozidel „O pohár města Soběslav 2018“
7. ročník
8. září 2018. Tento den se prostor
u soběslavského gymnázia na čas
zaplnil historií s vůní benzínu.
Veteran Car Club Soběslav
v AČR uspořádal již 7. ročník
orientační soutěže historických
vozidel „O POHÁR MĚSTA
SOBĚSLAV 2018 “.

Už popáté v řadě byl
soběslavský závod zařazen do
seriálů závodů Mistrovství ČR
– Pohár historických vozidel
AVCC AČR.
Od osmé hodiny sobotního rána
se plocha u škol a u stadionu TJ
Spartak Soběslav začala plnit
účastníky závodu. Během výstavy na ploše si každý návštěvník
akce mohl prohlédnout jednotlivé automobily i motocykly a
najít si svého favorita. Byla zde
k vidění velká směs automobilové a motocyklové historie. A
že se bylo na co koukat, o tom
svědčí i takové zajímavé kousky
jako nejstarší přítomný motocykl značky BSA 770 se sidecarem
z roku 1928, který představila
již pravidelná účastnice našich
závodů paní Libuše Šulcová
z VCC Praha. Letos stejným
ročníkem výroby (1928) doplnil řadu skvělých motocyklů

pan Sojka Petr se svou Pragou
500 BD. Takto bychom mohli
jmenovat další a další nádherné
automobily a motocykly včetně jejich posádek. Po uzavření přejímky bylo napočítáno
celkem 146 účastníků závodu,
z toho 71 motocyklů a 75 automobilů. A to ještě musíme započítat zhruba 25 historických
vozidel stojících mimo soutěž
v okolí plochy. Před polednem
bylo vše připraveno na start
a lehce po12 hodině v prostoru
startovní brány došlo k odmávnutí prvního jezdce, respektive
posádky, na trasu orientačního závodu. Trasa orientační-

ho závodu v délce přibližně
74 km vedla podle daného itineráře hezkou krajinou v okolí Soběslavi. Projetí branou
a odmávnutí cílovou vlajkou
čekalo na účastníky soutěže v kempu Karvánky AMK
Soběslav. Za účasti pořadatelů a
sponzorů akce došlo k vyhlášení
těch nejlepších v jednotlivých
kategoriích „Auto“ a „Moto“
a to celkem v šesti kategoriích.
Samozřejmě nechybělo vyhlášení vítězů soutěže „O pohár města
Soběslav 2018“. Starosta města
Soběslavi Ing. Jindřich Bláha
osobně předal poháry a věcné
ceny pro tři nejlepší. Za podpory

hudební skupiny „The Slakers“
se v kempu pokračovalo
s oslavou a probíráním věcí
okolo motocyklů a automobilů
až do pozdních nočních hodin.
Doufáme, že se všem účastníkům i divákům naše soutěž líbila
a příští rok se v takto hojném
počtu a určitě zase za dobrého
počasí znovu potkáme při zahájení soutěže už opět tradičně na
soběslavském náměstí. Zároveň
bychom chtěli poděkovat všem
co se na této akci ať větší nebo
menší mírou podíleli. Velký dík
patří městu Soběslav za nadstandardní podporu ohledně zabezpečení pro soutěžící a diváky
včetně zajištění pohárů do soutěže. Všem zúčastněním obcím
děkujeme za sponzorství a zajištění úkolů během soutěže. Dík
patří i kempu AMK Soběslav za
zázemí v cíli soutěže a TJ Spartak Soběslav za poskytnutí prostor v okolí stadionu. Velký dík
patří i dobrovolníkům, kteří nám
vypomáhali.
Nakonec děkujeme všem sponzorům a partnerům soutěže za
jejich finanční podporu a věcné
dary. Bez jejich pomoci by těžko
tato akce mohla proběhnout.
Za VCC Soběslav Petr Sluka

11. RC Rally Lužnice
Třetí zářijový víkend se v autokempu
Karvánky konal dvoudenní závod
11. RC Rally Lužnice rádiem řízených
automobilů v měřítku 1:10. V pátek během
dne za pošmourného počasí s občasnými
přeháňkami probíhala příprava závodních
tratí a zázemí pro účastníky. Ti se začali
sjíždět po čtvrté hodině odpolední a po
technických přejímkách bylo evidováno
celkem 34 startujících. V sedm večer pak
byla první rychlostní zkouškou vlastní
rally odstartována. Dvě rychlostní zkoušky
se odjely za světla, další tři pak za tmy.
Tím byl páteční program na asfaltovém
povrchu naplněn. Poté následovala krátká
rozprava a volná zábava, pro některé
skoro až do časného rána. Po první etapě
se na čele soutěže usadil Michal Bouchner
s minimálním náskokem 1 vteřiny před
Petrem Pavlátem. Tito borci se neustále
přetahovali o vedení v soutěži, třetí
v průběžném pořadí Honza Brich už na ně
ztrácel přes 30 vteřin.

Nikdo další se k nim už nepřiblížil a jejich
vzájemný souboj vygradoval před poslední
zkouškou, kdy měl Michal Bouchner
náskok pouhé 2,5 vteřiny. V posledním
rozhodujícím nejdelším testu dne do toho
oba dali vše, a možná i trochu víc. Michal
na Petra najel přes tři vteřiny a zaslouženě
zvítězil. Třetím v cíli byl Jirka Hadrava,
který na vítěze ztrácel už přes 40 vteřin.

V sobotu bylo na programu dalších
osm rychlostních testů na šotolinovém
povrchu v lese. Páteční přeháňky povrchu
tratí vůbec neublížily, ba naopak. Vlhčí
povrch zde má lepší grip než suchý,
samozřejmě to předpokládá správný výběr
obutí jak pro soutěžící, tak jejich modely.
Oba největší adepti na vítězství se během
soboty mezi sebou neustále přetahovali
o vteřinky, a to v každé rychlostní zkoušce.

Vítěz absolvoval všech 13 rychlostních
testů, které měřily dohromady přes 8 km, za
necelých 44 minut závodního tempa. Závod
byl předposlední letošního šampionátu RC
Rally Tábor, poslední podnik se bude konat
13. října na dopravním hřišti v Křemži.
Více
informací
včetně
fotogalerií
z odjetých závodů na www.rc-tabor.com.
Za pořadatele Tomáš Šena
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FOTBAL
Odehrané mistrovské zápasy
• FK Spartak Soběslav – SK Rakovník 1:0 (0:0)
Branka: 48. Vaněk.
•

SK Senco Doubravka – FK Spartak Soběslav 4:4 (2:2),
penalty 6:5 Branky: 4. Motl, 41., 65. (pen.) a 85. Krejčí – 7.,
39. a 79. Vaněk, 86. Bouchal.,

• FK Spartak Soběslav – TJ Tatran Sedlčany 1:0 (0:0)
Branka: 50. Bouchal.
•
TJ Přeštice – FK Spartak Soběslav 2:0 (0:0)
Branky: 63. Skála, 78. Strejček
• FK Spartak Soběslav – SK Aritma Praha 2:1 (1:1)
Branky: 10. Vaněk, 57. Nohava – 14. Beneš.

Rozpis zápasů na měsíc říjen

Muži
9.

Soběslav

J.Hradec

So 6.10.

16,00

10.

Beroun

Soběslav

So 13.10.

15,30

11.

Soběslav

Táborsko „B“

So 20.10.

15,30

12.

Soběslav

Dobříš

So 27.10.

14,30

Větrovy

Soběslav

Dorost
7.

Ne 7.10. 10,00

8.

Soběslav

Sepekov

Ne 4.10. 10,00

9.

Veselí

Soběslav

So 20.10. 10,00

Žáci
7.

Soběslav

Lomnice

So 6.10.

10,00

8.

Soběslav

Suchdol

So 13.10.

10,00

Ml.Vožice

So 27.10.

10,00

9.

Volno

1.

Soběslav

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS

JIHOČESKÝ POHÁR MTB
Dne 8. 9. se v Soběslavi jel poslední závod Jihočeského poháru MTB - závodu
horských kol pro veřejnost. Program v kempu TJ Spartak Soběslav zahájily již
v 9 hodin dětské závody. Dospělí závodníci se utkali v trasách A na 50 km
a B na 35 km. Nejlepší jezdci byli vyhlášeni po 16. hodině. První cenu za výhru
na trase A si ze Soběslavi odvezl Ivan Rybařík z GS Cykloteam Jistebnice, který
zajel 50 km za 1h 49 min. Druhé a třetí místo obsadili Jaroslav Šitner z cykloteamu Jistebnice a Pavel Staněk z Apex -Bike Tábor. Stupně vítězů na trase
na 35 km obsadili Jakub Ťoupalík (1. místo, Cycling academy Tábor), Ondra
Stropnický (2. místo, Prodoli racing team) a Tomáš Lolacher (3. místo, CBC
team).
redakce

(ŘÍJEN 2018)

Neděle 7.10.2018
Neděle 14.10.2018
Neděle 21.10.2018
Neděle 28.10.2018
VSTUPNÉ 40 Kč

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

program sportovišť TJ Spartak na:
spartaksobeslav.isportsystem.cz

Rozpis cvičení v RELAXU platný od 17. 9. 2018
15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21
Kardio Kruháč IVA

pondělí

Zdravotní pilates IVA

Aerobik mix IVA

úterý

Crosspilat KAMČA

Ke�lebell,
GuneX ROMAN
TRX,Flow začátečníci
ROMAN

středa
Nejmenší cv.
(4-7let) IVA

čtvrtek

Powerjóga mix
PAVLÍNA
TRX,Flow
pokročilí
ROMAN

Kardio IVA

Kardio Kruháč
IVA

pátek
sobota
neděle

Aerobik, Step Ae. IVA

Veškeré další informace získáte na www.relaxsobeslav.cz , nebo na tel. 603 317 117, přihlašovat se na cvičení nemusíte, stačí přijít.
Provoz saunového světa bude zahájen v týdnu od 1. 10. 2018 (každou středu ženy 18 - 21 h, každý čtvrtek muži 17 - 20 h, ostatní dny možnost
individuálního nebo skupinového objednání). Squash a badminton lze nově objednávat on-line na internetových stránkách. Každé úterý a středu lze
domluvit výuku squashe či badmintonu s trenérem pro dě� i dospělé.
(placený příspěvek)
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LEDNÍ HOKEJ
ROZPIS ZÁPASŮ V LEDNÍM HOKEJI
2. 10. – 16:15 h

SŽ - SLH Střelci J. Hradec

6. 10. – 10:00 h

MŽ - SLH Střelci J. Hradec

6. 10. – 16:00 h

DOROST - IHC PÍSEK

7. 10. – 17:00 h

MUŽI - HC SLAVOJ Č. KRUMLOV

7. 10. – 10:30 h

4. třídy – SLH J. HRADEC, LVI Č.B.

12. 10. – 16:00 h

JUNIOŘI - HC SLAVOJ ČK

13. 10. – 10:00 h

MŽ, SŽ - HC SLAVOJ Č. KRUMLOV

14. 10. – 9:30 h

DOROST - HC MOTOR ČB „B“

20. 10. – 13:00 h

JUNIOŘI - HC TÁBOR

21. 10. – 17:00 h

MUŽI - HC PELHŘIMOV „B“

RESTAURACE PALUBA
Vás zve

5. a 6. října 2018
na

„Vepřové hody“
Rezervace na tel. 602 479 680

ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPĚ
•

Koupím sbírku známek. Tel. 722 777 672

•

Koupím obrazy, šavle a vojenské předměty, rádia, hodiny, nábytek, porcelán, knihy a jiné staré věci. Jednotlivě, sbírku nebo
pozůstalost. Tel: 721 707 587

•

Koupím dům v Soběslavi se zahradou. Ne dvougenerační, přímý zájemce. Tel. 777 241 099

•

•
•
•

Koupím garáž v Soběslavi. Platba ihned v hotovosti, rychlé
jednání. Akceptuji vaši cenu.
Tel. 606 383 585
Hledáme dům nebo chalupu na Soběslavsku ke koupi.
Tel. 724 131 747
Hledám ke koupi větší slunný byt. Balkon výhodou.
Tel. 737 562 619
Koupím dům, byt nebo chatu v Soběslavi a okolí.
Tel. 776 092 862

PRODEJ
•

Prodám šicí stroj Lada vsazený ve skříňce na elektrický motůrek. Po generální opravě. Cena 2 000 Kč. Tel.: 775 691 423

•

Prodám dům po opravě, 4 byty v Soběslavi u pošty.
Tržně pronajato, čistý měs. výnos 12 000 Kč. Cena: 1,6 m.
Tel.: 603 442 474 (Chum, Bú)

•

Nemovitosti – www.inrekareality.cz

OSTATNÍ
•

Spolehlivý muž hledá přivýdělek (brigádu), veškeré manuální
činnosti, pracovitost a spolehlivost samozřejmostí, ŘP B a T.
Tel. 735 824 491

•

Daruji roční kastrovanou kočičku a tříměsíční koťata, kocourek
a kočička. Všechny pěkně vybarvené. Přehořov. Tel. 731 468 794

nadnárodní společnost Fontea, a.s. se sídlem ve Veselí nad
Lužnicí hledá pracovníky na pozici:
» operátor výroby - obsluha výrobní linky
» skladník - řidič VZV
» sirupář - příprava a míchání sirupů pro výrobu nealk.
nápojů
Pro bližší informace prosím kontaktujte personální oddělení
společnosti. Tel. 381 503 411, zivotopisy@fontea.cz

říjen 2018
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KUCHYNĚ KOUPELNY
nám. Republiky 54/I Soběslav
-

Rekonstrukce koupelen

-

Kuchyně na míru vč. spotřebičů

-

Rozvody vody, odpadů

Kuchyněkoupelny
Tel. 602 163 350

říjen 2018
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INFOCENTRUM NALEZNETE
OPĚT V BUDOVĚ MĚÚ
Adresa: MěÚ Soběslav,
náměstí Republiky 59
kancelář č. 206
Tel. 381 508 116, 601 339 095

Psí salón
Koupání, stříhání, trimování, výstavní
úprava, vyčesávání, stříhání drápků, číštění
a depilace uší, čištění analních žlázek.

Vaňková, Rybova Lhota 68, Soběslav
Tel: 724 141 182

říjen 2018
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Uzávěrka inzerce 10. 10., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
-

o

RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

Přijímáme objednávky na

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

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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