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Rožmberské
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Ohňostroj na náměstí Republiky
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AKCE NA MĚSÍC ZÁŘÍ
Výstavy:
Petr Mareš - Táborsko, Smrčkův dům, do 30. 9.
Hradní zříceniny jižních Čech, Rožmberský dům, do 30. 9.

Dny evropského dědictví
Dny evropského dědictví
se konají každoročně od roku
1991 vždy druhý zářijový
víkend pod záštitou Rady
Evropy. Od roku 1998
je jejich hlavním garantem
Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska. Město Soběslav je řádným
členem tohoto sdružení. V rámci Dnů evropského
dědictví se každoročně otevírá mnoho výjimečných
architektonických, archeologických a technických
památek, hradů, zámků, kostelů, katedrál, muzeí, galerií,
knihoven, ale i soukromých a veřejných budov, které
nebývají veřejnosti běžně přístupny.
V rámci Dnů evropského dědictví budou dne
16. 9. 2017 v Soběslavi zpřístupněny od 10.00 hodin
prostory soběslavského hradu, strážní věže Hlásky,
Rožmberského domu, Smrčkova domu a městské věže
u kostela sv. Petra a Pavla. Letošní ročník Dnů evropského
dědictví má národní téma „Památky a příroda“. V duchu
historie budou ve stejném termínu probíhat soběslavské
slavnosti, které se budou odehrávat na hradním nádvoří.
Zveme srdečně všechny návštěvníky k prohlídce.
Ing. Miroslava Ctiborová, OPP

Akce v Soběslavi:
5. 9. Univerzita třetího věku, KDMS - malý sál, 10 h
6. 9. Duchovní krajinou - slovem, obrazem i hudbou, kostel sv. Víta, 19 h
(více na str. 9)
7. 9. Astrál, KDMS, 17 h

15. zasedání

9. 9. O pohár města Soběslav, výstava a orientační soutěž historických
vozidel, nám. Republiky, od 10 h, start ve 12 h, ukončení v kempu TJ
Spartak Soběslav
12. 9. Univerzita třetího věku, KDMS - malý sál, 10 h
14. 9. POPOPO – recitace básní, městská knihovna, 17.30 h
14. 9. Bára Zmeková – koncert, čajovna Rolnička, 19.30 h
15. 9. Čechomor – koncert v rámci before party, areál KDMS a soběslavského hradu, 21 h
16. 9. Soběslavské slavnosti Rožmberské – areál KDMS a soběslavského
hradu, průvod městem, 10 - 22 h

ZASTUPITELSTVA
MĚSTA SOBĚSLAVI
se bude konat
20. 9. 2017 v 18 h
v malém sále KDMS

16. 9. Kročákovi - vernisáž komorní výstavy tří generací Kročáků, městská
knihovna, 11 h, výstava potrvá do 30. 9.
16. 9. Soběslavský cyklomaraton 2017, kemp TJ Spartak Soběslav, 9 – 17 h
19. 9. Univerzita třetího věku, KDMS - malý sál, 10 h
19. 9. Miroslav Donutil - Cestou necestou, KDMS, 19 h
23. 9. Dobroběh - udělejte něco pro své zdraví a podpořte dobrou věc, kemp
TJ Spartak Soběslav, start závodů 13, 14.30 a 16 h (více na str. 16)
24. 9. Deskohraní – přijďte si zahrát deskové hry i s dětmi, kinokavárna,
14 – 17 h
26. 9. Univerzita třetího věku, KDMS - malý sál, 10 h
29. 9. – 1. 10. tradiční Soběslavská výstava chovatelů, chovatelský areál,
otevřeno: pá a so 8 - 18 h a neděle spojená s trhem 8 - 13 h
29. 9. - 30. 9. Výstava ovoce a zeleniny, moštárna Soběslav, 9 - 17 h

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

Středa 13. 9. a 27. 9.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375

září 2017

3

ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
15. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 22. srpna 2017
Usnesení č. 15/222/2017

Rada města se seznámila s pasportem dětských hřišť
v Soběslavi, Chlebově a Nedvědicích včetně návrhu
na jejich další rozvoj zpracovaným společností Bušim
– péče o zeleň, s. r. o., Lysá nad Labem. Rada města
pověřuje místostarostu města Mgr. Vladimíra Drachovského realizací výstupů z uvedeného pasportu
a přijatých připomínek.
Usnesení č. 15/223/2017
a) Rada města se seznámila se studií stavebních úprav
výpravní budovy Českých drah v Soběslavi zpracovanou ateliérem O.T.A., s. r. o., Praha.
b) Rada města bere na vědomí informaci vedoucí
odboru organizačního a správy majetku paní Věry
Hanzalové o uzavřených nájemních smlouvách
ve výpravní budově a skladu, které jsou ve vlastnictví
Českých drah, a. s., Praha.
c) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 4028 včetně stavby o výměře
413 m2 a p. č. 4026/3 včetně stavby o výměře 328 m2
v k. ú. Soběslav od Českých drah, a. s., Praha, v návaznosti na usnesení ZM č. 14/107/2017.
Usnesení č. 15/224/2017
Rada města projednala návrh změny rozpočtu města
na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 3/2017 – zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou
Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu města
ke schválení.
Usnesení č. 15/225/2017
Rada města schvaluje novou organizační strukturu
Městského úřadu v Soběslavi dle návrhu předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem s účinností
od 1. 1. 2018.
Usnesení č. 15/226/2017
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 o regulaci provozování hazardních her na
území města Soběslavi předložený tajemníkem MěÚ
Ing. Radkem Bryllem a doporučuje jej zastupitelstvu
města ke schválení.
Usnesení č. 15/227/2017
Rada města souhlasí s programem 15. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční ve středu
20. 9. 2017 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního
domu města Soběslavi:
1. Volba přísedících Okresního soudu v Táboře
2. Změna č. 3 rozpočtu města v roce 2017
3. OZV č. 3/2017 o regulaci provozování hazardních her na území města Soběslavi
4. Majetkové převody
5. Různé
Usnesení č. 15/228/2017
Rada města schvaluje nová pravidla hlášení v městském rozhlase dle návrhu předloženého vedoucí
odboru organizačního a správy majetku paní Věrou
Hanzalovou s účinností od 1. 9. 2017.
Usnesení č. 15/229/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit Ing.
Blanku Smetanovou, Soběslav, a pana Jaroslava Klapku, Soběslav, přísedícími Okresního soudu v Táboře.

Usnesení č. 15/230/2017
a) Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského
o odstoupení vítězné firmy Lesostavby Třeboň,
a. s., Třeboň, z výběrového řízení na akci „Chlebov –
oprava místní komunikace na parc. č. 579/2, 10, 11“
schváleného usnesením RM č. 14/209/2017.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
na realizaci této akce mezi městem Soběslav a firmou Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav, která
se umístila v uvedeném výběrovém řízení na druhém
místě, za cenu 1.999.683,33 Kč + DPH.
Usnesení č. 15/231/2017
a) Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského
o odstoupení vítězné firmy Jihostav Soběslav,
s. r. o., Soběslav, z výběrového řízení na akci „Zateplení domu č. p. 109/I v Soběslavi“ schváleného usnesením RM č. 14/211/2017.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
na realizaci této akce mezi městem Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, která se umístila v uvedeném výběrovém řízení na druhém místě,
za cenu 2.751.594,69 Kč + DPH.
Usnesení č. 15/232/2017
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení
na dodavatele akce: „Úpravy západní části prostoru
za náměstím Republiky v Soběslavi – 4. etapa“, které
se uskutečnilo 21. 8. 2017 na MěÚ Soběslav. Vítězem
výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o.,
Soběslav, za cenu 1.513.253 Kč + DPH.
Usnesení č. 15/233/2017
Rada města schvaluje plat řediteli Základní školy
Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, Soběslav, Mgr. Vlastimilu Říhovi dle návrhu předloženého pracovnicí
odboru organizačního a správy majetku paní Irenou
Klečatskou s účinností od 1. 8. 2017.
Usnesení č. 15/234/2017
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 5.000 Kč Tělovýchovné jednotě Spartak
Soběslav – oddíl házené ze schváleného rozpočtu
města na rok 2017 na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním sportovní akce „Oslavy 95. výročí
vzniku házené v Soběslavi“, která se koná 7. 10. 2017.
Usnesení č. 15/235/2017
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky
ve výši 6.000 Kč kapele Náhodný Výběr ze schváleného rozpočtu města na rok 2017 na částečnou
úhradu nákladů spojených s pořádáním hudební
akce „Soběslavské loučení s létem“, která se koná
25. 8. 2017.
Usnesení č. 15/236/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
mezi městem Soběslav a Ing. Andreou Honejskovou,
Praha, na zhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení „Řešení předprostoru ZŠ a gymnázia
v Soběslavi“ za cenu 140.500 Kč + DPH.
Usnesení č. 15/237/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
mezi městem Soběslav a Ing. arch. Jaromírem Kročákem, České Budějovice, na zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu řízení stavebních
úprav obřadní síně na hřbitově v Soběslavi za cenu
179.340 Kč + DPH.

Usnesení č. 15/238/2017
Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy o nájmu mezi městem
Soběslav a Mgr. Evou Blatoňovou Košnerovou, Soběslav,
na pronájem movitých věcí ve vlastnictví města umístěných v bufetu zimního stadionu, který má Mgr. Eva
Blatoňová Košnerová v nájmu. Smlouva bude uzavřena na dobu 5 let, tj. od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2022.
Usnesení č. 15/239/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1842 o výměře cca
1 600 m2 v k. ú. Soběslav manželům Janě a Milanovi
Lukášovým, Praha.
Usnesení č. 15/240/2017
Rada města schvaluje posouzení kvalifikace účastníků
zadávacího řízení na zakázku „Stavební úpravy domu
čp. 1 na náměstí Republiky v Soběslavi“ předložené zástupcem zadavatele – Stavební poradnou, spol.
s r. o., České Budějovice.
Usnesení č. 15/241/2017
Rada města v návaznosti na usnesení ZM
č. 13/091/2017 souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Soběslav a Českou republikou –
Hasičským záchranným sborem JčK, kterou město
poskytne HZS věcný dar – startovací vozík Energy
650 Start Telwin a zkušební zařízení na dýchací přístroje, masky a plynotěsné protichemické ochranné
oděvy v celkové hodnotě 76.341 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 15/242/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi
městem Soběslav a firmou REGIO projekt,
s. r. o., Tábor, na poskytování konzultačních služeb
v souvislosti s realizací projektu „Zateplení domu
č. p. 109/I v Soběslavi“.
Usnesení č. 15/243/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Soběslav a firmou EKO-KOM, a. s.,
Praha, na základě které společnost EKO-KOM zapůjčí městu bezúplatně 28 ks kontejnerů na separovaný
sběr.
Usnesení č. 15/244/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi
městem Soběslav a firmou DBD control systems,
spol. s r. o., Chotoviny, na realizace akce: „Sokolovna
a zimní stadion Soběslav – úprava řídících systémů
a měření a regulace“ za cenu 390.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 15/245/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku mezi městem Soběslav
a Nadací ČEZ, Praha, na základě které Nadace poukáže městu finanční příspěvek ve výši 36.475 Kč
na pořízení rehabilitačního přístroje Rotren X.
Usnesení č. 15/246/2017
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele
akce „Dětské hřiště Svákov – herní prvky a mobiliář“,
který se uskuteční 4. 9. 2017 v 13:00 hod. na MěÚ
Soběslav, v následujícím složení:
členové:
•
•
•

Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Mgr. Alena Krejčová – členka RM
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náhradníci:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
• Mgr. Michal Pánek – člen ZM
• Ludmila Zbytovská – členka RM
Usnesení č. 15/247/2017
Rada města souhlasí s účastí ředitelky Senior-domu
Soběslav Ing. Ziny Petráskové na zahraniční studijní cestě
do Maďarska, kterou pořádá ve dnech 20. – 23. 9. 2017 firma MePro Trading, s. r. o., Praha.

V SOBĚSLAVI VZNIKLA NOVÁ
HŘIŠTĚ, DALŠÍ SE CHYSTÁ
V prostorách areálu TJ Spartak Soběslav bylo
na konci července vybudováno nové workoutové hřiště. Sestava hrazd, laviček, kruhů a posilovacích strojů umožní sportovní využití široké věkové skupině
zájemců o protažení těla nebo posilování. Hřiště postavila společnost Clean4you s.r.o. Dílčí rekonstrukci
pak zaznamenalo také malé dětské hřiště v kempu
TJ Spartak Soběslav.

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ
Konec roku se blíží a s ním i rekonstrukce
další plochy náměstí. Prozatím se nebude
jednat o tu centrální. Na podzim by měla
proběhnout rekonstrukce západní strany náměstí, tj. plochy od budovy úřadu
ke Komenského ulici a na protější straně
okolo veřejných toalet. Firma, která stavební práce provede, bude vybrána v srpnu
výběrovým řízením.
Na projektu centrální plochy náměstí
se stále ještě pracuje. V současnosti
se dolaďují závlahy a odvod dešťových vod
a zavedení instalačních sloupků, které
zajistí přívod elektrické energie a vody
v průběhu kulturních událostí na náměstí.
Projekt by měl být dokončen v září a poté
bude vysoutěžena firma, která rekonstrukci
provede. Jedná se o finančně velmi náročnou akci a tak se pravděpodobně realizace
odsune až na začátek následujícího roku.
Samotná rekonstrukce by pak měla začít
v jarních měsících, bude trvat přibližně
tři čtvrtě roku a probíhat bude po etapách.

Festival Kubešova Soběslav by se měl
stihnout již na náměstí. V té době by měla

být dokončena alespoň ta plocha náměstí,
na které se festival koná.
Aktuálně se projednává také parkování
na náměstí. Město zadalo analýzu parkování na MPZ a v přilehlých ulicích v Soběslavi u ČVUT v Praze. Dokončena bude
do poloviny října a následně bude projednána na Zastupitelstvu města Soběslavi.
-min-

CYKLISTICKÉ PŘÍSTŘEŠKY
V usnesení v minulé Hlásce jsme informovali o instalaci nových cyklistických přístřešků
v Soběslavi. Přístřešky budou instalovány v rámci projektu DSO (dobrovolný svazek
obcí) Soběslavsko. Jeden bude stát na travnaté ploše naproti zimnímu stadionu a házenkářskému hřišti, druhý bude umístěn na cyklostezce Lužnice na travnaté ploše naproti
Hvížďalce. Budou zastřešené s kolostavem, odpadkovým košem a cyklistickou mapou.
DSO Soběslavsko čerpá na realizaci dotaci od Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova. Cena jednoho přístřešku činí cca 45 000 Kč, město se na nákladech podílí 40 %.
Na zadání rady města byl dále vypracován passport
dětských hřišť v našem městě. Passport se zabývá nejen současným stavem dětských hřišť, ale nabízí i řešení, co dále. Ještě v letošním roce se můžete těšit na
dvě úplně nová hřiště. Jedno v srpnu vzniklo u DDM,
druhé bude stát na místě dnešního v prostorách sídliště Svákov.

V únorovém čísle Soběslavské hlásky jsme také informovali o novém Cyklogenerelu,
který zadalo DSO Soběslavsko. V souvislosti s ním v Soběslavi proběhla také veřejná
prezentace. Starosty města Ing. Jindřicha Bláhy jsem se zeptala na bližší informace o
tom, kam chystané změny v infrastruktuře pro cyklisty na Soběslavsku pokročily. V současnosti se bude projednávat řešení cyklostezky okolo kempu Karvánky a v Dráchově,
aby nemusela být dále vedena přes Vesce. Dále bude vytvořen projekt k žádané inlinové
bruslařské dráze v okolí kempu TJ Spartak Soběslav, jejíž realizace je plánována na příští
rok. V souvislosti s touto investiční akcí bude město Soběslav žádat o dotace. Dráha bude
dostatečně široká, aby po ní mohly jezdit i děti na kolech, a k dispozici bude i občerstvení
na plovárně.
Cyklistická trasa by měla v budoucnu vzniknout také na náspu současné železniční
tratě, vedoucí z Tábora na Veselí nad Lužnicí. Najíždět se na ni bude u Nového rybníka
a povede až do Roudné. Vyhledávací studie je již zpracována, realizace je ale ještě poměrně daleko. Odsunula se totiž výstavba koridoru, který by měl nahradit současnou
železniční trať. Pokud vše půjde dobře, stát by mohl do pěti let.
-min-

Nový herní prvek přibyl v parku před DDM,
Foto: archiv
Projektová dokumentace (včetně vizualizací)
i passport jsou uloženy v kanceláři místostarosty města a je možné do nich v úředních hodinách nahlédnout.
Pro město Soběslav ji připravila firma Bušim s.r.o.
Hřiště rodinám s dětmi nabídne řadu nových herních
prvků, včetně krytého pískoviště, několika houpadel,
herní soustavy s prolézačkami, hrazdami, houpačkami
a skluzavkou a lanového centra. V září proběhne výběrové řízení na zhotovitele nového hřiště, realizace
se uskuteční v říjnu. Nové hřiště začne plnohodnotně
sloužit na jaře roku 2018. Investice do dětských hřišť
přesáhne 1 mil. Kč.
		
-min-

OBNOVA SOCH NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
Již několik let probíhá obnova náměstí. Mění se povrchy chodníků, již jsme
si zvykli na novou tvář Smrčkova domu,
červeně zvýrazněné šambrány oken dům
rozjasnily a udělaly z něj jednu z dominant náměstí. Pomalu se blíží ke konci
obnova fasády kostela sv. Petra a Pavla.
Ale na náměstí nejsou jen domy, jsou zde
také sochy. V letošním roce proběhne
v rámci dotačního programu ministerstva
kultury, Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských
památkových zón, obnova sloupu se so-

chou Panny Marie Immaculaty (morový
sloup) a obnova soch sv. Josefa a sv. Jana
Nepomuckého před kostelem sv. Petra
a Pavla. Restaurátoři MgA. Jan Korecký
a MgA. Lukáš Hosnedl provedou čištění
kamene, konsolidaci kamenného materiálu, doplnění chybějících částí kamene,
sjednocení a retuš, repasi svatozáře a hydrofobizaci kamene. Věříme, že zrestaurované sochy potěší obyvatele Soběslavi stejně jako před několika lety obnovené sochy
u kostela sv. Marka.
Ing. arch. Dagmar Buzu
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PŘIHLASTE SE NA UNIVERZITU TŘETÍHO VĚKU
Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost
od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní
a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální
kontakt posluchačů v daných lokalitách.
Kurzy jsou určeny starobním důchodcům, invalidním důchodcům a nezaměstnaným 50 +. Společná výuka probíhá v konzultačním středisku
1x za 14 dní (u kurzu Astronomie 1x za týden). Výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet
na jejich osobní loginy. Každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek (kurz Astronomie pouze 4). Po splnění studijních povinností a absolvování šesti individuálních kurzů (kurz Astronomie není započítáván) se posluchač může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU.
Zapojení do studia:

Posluchači - ukončení studia:

• po šesti úspěšně absolvovaných kurzech

• zájemce o studium kontaktuje libovolné
konzultační středisko ze Seznamu konzultačních středisek (KS)

se posluchači v příslušném semestru
mohou zúčastnit slavnostní promoce
v aule ČZU v Praze, kde si převezmou
„Osvědčení o absolutoriu U3V“

• vyplní Přihlášku ke studiu, kterou obdrží od tutora v jím vybraném KS

• absolventi cyklu mohou následně po-

• uhradí studijní poplatek pro daný kurz

kračovat studiem nového cyklu, výběrem dalších šesti tematických kurzů

• posluchač může studovat pouze v jednom KS

• V novém konzultačním středisku začíná
výuka kurzem astronomie. Poté si studenti mohou sami vybrat z nabídky,
co budou studovat v dalším období.

Povinnosti:
• uhrazení studijního poplatku ve „svém“
konzultačním středisku
• min. 80% účast na společné výuce
• vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu
• respektování Podmínek užívání portálu
www.e-senior.cz

Posluchači – přerušení studia:

• kdykoliv během semestru/před novým

V Soběslavi výuka začne 5. září v malém
sále KDMS od 10 h.

• možné pokračování po přerušeném

Další info na tel. 606 397 962,
www.e-senior.czu.cz.

semestrem (rodinné, zdravotní důvody)
studiu, přihlášením před kterýmkoliv
následným semestrem.

-min-

STÁŽE S „CESTOU PRO MLADÉ“ PRO STUDENTY I FIRMY
Cesta pro mladé propojuje formou stáží ﬁrmy, podnikatele a organizace se studenty. Zaměstnavatelé tak mají možnost otestovat si případného budoucího pracovníka a studenti načerpat zkušenosti v oboru, který studují.
Šance pro firmy
Praxe probíhá ve firmách, u podnikatelů, ve veřejné nebo neziskové sféře. Cílem je, aby se do
projektu zapojily organizace, které chtějí předat
zkušenosti mladým lidem. Za poskytnutí kvalitní stáže náleží organizacím finanční odměna
jako náhrada za čas mentora, během kterého
se věnuje studentovi. Její výše se odvíjí
od druhu pozice. Kromě toho poskytovatel získá neotřelé a inspirativní nápady mladého člověka a vyzkouší si potenciálního zaměstnance,
kterému může po skončení praxe nabídnout
pracovní poměr. Realizace stáže není časově
ani organizačně náročná, s veškerou administrativou jak organizacím, tak studentům zdarma
pomohou zástupci Cesty pro mladé.
Příležitost pro tisíce studentů
Praxi s Cestou pro mladé může do roku 2020
získat až 4 500 studentů posledních ročníků
prezenčního studia SŠ, VOŠ, VŠ a jednoletých
jazykových škol. Studenty vede po celou dobu
stáže zkušený pracovník, který je jejich mentorem. Samy organizace si určí, koho ze svých
zaměstnanců vyberou pro mentorování. Předá-

vání zkušeností studentům je výzvou i pro samotné mentory. Studenty totiž musí zaujmout
a naučit je to nejdůležitější, co je v budoucím
pracovním životě čeká.

realizovaných stáží je v naprosté většině pozitivní - 95 procent firem a 93 procent stážistů
by se zapojilo do projektu znovu. Největší přínos vidí studenti v tom, že poznali, jak to v reálné firmě chodí.
Jak se do projektu zapojit?
Organizacím i studentům stačí jednoduchá online registrace na webu www.cestapromlade.cz.
Na této stránce také najdou veškeré informace,
případně se mohou na Cestu pro mladé obrátit
telefonicky, e-mailem nebo si domluvit schůzku přímo s některým z regionálních manažerů
projektu.

Studenti v rámci stáže absolvují nejen praxi
ve firmě, ale také kurzy měkkých kompetencí
a individuální poradenství s odborníkem na lidské zdroje. Cesta pro mladé studentům přispívá na cestovné a ubytování, což jim umožňuje
absolvovat praxi i v jiném městě, než ve kterém
žijí či studují.
Stáž trvá 80 až 240 hodin. Hodiny si lze rozložit až do šesti měsíců tak, aby měli studenti
čas na studium i na sebe. Zpětná vazba z dosud

Projekt je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Aneta Uhrová a Nela Egertová
Cesta pro mladé
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SOBĚSLAVŠTÍ ČÁPI ODLETĚLI NA JIH
Srpen se nám nachýlil ke konci a s ním i odlet čápů, kteří jsou nedílnou součástí našeho města. Čápi
k nám přilétají na jaře, aby zde hnízdili a zplodili malá čápata, a většinou koncem srpna odlétají
opět do teplých krajů. U nás hnízdí čáp evropský, tažný pták, který v druhé polovině roku létá až do
subsaharské Afriky, kde přečkává období mrazů. Evropské populace ptáků létají západní cestou přes
Gibraltar do západní Afriky, nebo východní cestou přes Turecko do východní, jihovýchodní a jižní
Afriky. Jihočeští čápi během svého tahu nejčastěji volí cestu přes Německo, Francii a Španělsko.
Létají přes den a většinu cesty urazí pomocí plachtění, při kterém využívají stoupajících termálních
proudů nad pevninou. Kde u nás hnízdí, nebudeme zmiňovat, to snad každý ví. Říká se, že se vrací
vždy na stejné místo. Zda jsou ale naši čápi stále ti samí, doposud nebylo ověřováno.
V letošním roce přiletěl první čáp poměrně brzy, už 28. února, a jeho družka se k němu připojila přibližně
o měsíc déle. Samec přilétá na hnízdiště v předstihu proto, aby obsadil pokud možno loňské hnízdiště
a bránil ho před cizími návštěvníky. Hnízdo staví spolu se svou družkou na vyvýšených místech, jakými
jsou střechy, stromy, sloupy, nebo třeba i náš pivovarský komín. Mláďata se líhnou postupně, nejsou
tedy stejně stará. Po 14 dnech se začínají stavět na nohy. Přes osm týdnů trvá, než se zcela osamostatní.
I v tomto roce jsme občas zažili chladné počasí, bouře a prudké deště. I když jsou čápi na různé klimatické změny uzpůsobeni lépe než my, dlouhodobě nepříznivé počasí nesnášejí dobře. Mláďata mohou
prochladnout nebo i zemřít hlady. Respekt mají také z hnízd, posazených ve velké výšce, před jejichž
opuštěním se musí naučit létat. Ve více čápech a v pokročilém věku se již v hnízdě poněkud tísní.
V té době je tam ale společně vídáme jen ojediněle. Naši současní čápi měli čápata dvě a zodpovědně
se o ně starali. Létat se zpočátku chtělo pouze jednomu. O druhé měli nejen jeho rodiče obavy, aby
s nimi odletělo na jih, až přijde čas. Naštěstí i druhé malé čapí mládě našlo odvahu, a tak byl komín od
počátku srpna často již prázdný. Čápy můžeme v průběhu léta vidět létat na obloze, postávat v hnízdě
a občas také na střechách, nebo dokonce i na kopuli soběslavské věže, jak nás upozornila jedna místní
obyvatelka. Poskytla nám také fotografii, kterou si můžete prohlédnout na této stránce.
-min-

Čáp na komíně, Foto: archiv

Čáp na kopuli věže, Foto: Hana Chocová

OD STOLETÉ POVODNĚ UPLYNULO 15 LET
V srpnu jsme si po 15 letech připomněli katastrofální povodně, které
Soběslav postihly od 6. do 15. 8. roku 2002. V povodí řeky Lužnice
tehdy napršelo na některých místech až 400 mm srážek na jeden metr
čtvereční. První vlna zaplavila níže položená místa. Druhá vlna začala
na horním toku 11. srpna. Voda se k nám nahrnula z Novohradských
hor přes Rožmberský rybník, který začal přetékat mimo bezpečnostní
přeliv. V Soběslavi se voda setkala s přítokem Dírenského a Černovického potoka. Náporu velké vody neodolala řada hrází jihočeských
rybníků. Ve městě hrozilo protržení hráze Nového rybníka, s největšími
obavami byl ale sledován Rožmberk.
V Soběslavi se zapojila armáda a řada dobrovolníků do pytlování
a stavění hrází, aby zabránili průniku vody do centra města Černovickým potokem od jezu Modlík. 15. srpna v 17 h Lužnice při průtoku 625
metrů krychlových a výšce hladiny 529 cm (na měřící stanici v Klenovicích) Lužnice kulminovala.
Voda postupně začala pronikat i na náměstí a zasáhla také řadu památek. Pod vodou bylo přes dvě stě domů, základní školy, dům dětí a mládeže, zvláštní škola, kino, poliklinika i čistírna odpadních vod. Hladina
zakalené vody zahalovala ulice Na Pršíně, Na Ohradě, hradební příkopy na Promenádě, ulici Petra Voka a řadu dalších. Velké škody (ve výši
27 milionů korun) napáchala také ve sportovním areálu, kde perfektně
udržovaný zelený trávník fotbalového hřiště zahalilo jezero zahnívající
vody. Na kostele sv. Marka hladina vody překonala o několik cm značku z roku 1686. Celkové škody na majetku občanů a města přesáhly sto
milionů korun. Bechyňská ulice byla zaplavena spolu s hlavní dopravní
spojkou E55, která se na nějakou dobu stala neprůjezdnou. Lidé byli
nuceni na zaplavených místech vyměnit kola a auta za loďky a čluny.
Ve dnech staleté povodně si mnozí zažili těžké období. Vzniklé škody
byly odstraňovány několik následujících let a výrazně ovlivnily další
vývoj města.
V knize ředitele soběslavského gymnázia Mgr. Petra Lintnera Pohledy
soběslavské se můžete dočíst, že stoleté povodni v roce 2002 předcházela řada dalších.

Vstupní brána ke kostelu sv. Marka (nahoře) 14. 8.,
Pohled na most u polikliniky (dole)
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Přehled povodní od 15. století do současnosti:
1432	Celé jižní Čechy zasáhl vodní živel v červenci. První povodeň přišla po prudkém tání zjara, třetí zaplavila Soběslav
v prosinci. Celoročně podmáčená půda vedla k velké neúrodě obilí, po níž následoval hladomor. Lidé pojídali vše,
co nalezli. Dle dobových zpráv se tedy živili i žaludy
a kůrou ze stromů. Zaplaveno bylo i Staroměstské náměstí
v Praze.
1501, 44	Povodně zdevastovaly pole a zničily úrodu, protrhly hráze rybníků a poškodily mnoho budov. Vedly k vybudování
Rožmberského rybníka (1584 – 1590) za účelem zachycení
velké vody, tekoucí z Novohradských hor.

Cyklista na ulici Petra Bezruče. V pozadí zatopená Promenáda.

1587	Voda přišla do Soběslavi Dírenským a Černovickým potokem. Přicházela rychle a byla zakalená. Protrhly se hráze
městských rybníků, největší škody vznikly na Nadýmači.
1686	Jedna z největších povodní v dějinách Soběslavi. Neexistují přímé písemné záznamy, zmiňována je až v pozdějších
kronikách. Přímým svědectvím je kamenná deska, která
je umístěna na kostele sv. Marka. Mohla vniknout rozvodněním Černovického potoka, nebo nahromaděním ledů
a následným táním. Posunutí těžkých náhrobních kamenů
u kostela sv. Marka nasvědčuje působení tlaku ledových ker
a dle klimatologických údajů patřila 80. léta 17. století mezi
nejchladnější období v posledním tisíciletí. Tehdejší obyvatelé tedy možná zažili malou dobu ledovou.

Voda na silnici E55 zablokovala dopravu, 13. 8. 2002 (nahoře)

1736	V 18. století Soběslav potkala povodeň katastrofálního rozsahu. Deště začaly na Medarda a od té doby vytrvale pršelo.
Velká voda přišla od Tučap a protrhla rybník Zmrhal. Další a ještě větší povodňová vlna přišla Dírenským potokem
a strhla hráz rybníka u Červené Lhoty. Nápor vody nevydržely ani další rybníky, včetně Nadýmače. Současně
Soběslav zasáhla povodňová vlna z Rožmberka. Velká
voda přesáhla hladinu z roku 1686 a napáchala velké škody.
Vzala pilu a mlýn a odnesla jez i domy některých obyvatel.
Povodeň byla svým rozsahem srovnatelná s povodní v roce
2002.
1740	Soběslav zasáhla povodeň a vichřice. Z Dírenské strany
byla rozsáhlejší než v roce 1736. V Soběslavi nevydržely
hráze, Nadýmač byl vypláchnut až na skálu. Stejného roku
zasáhla Soběslav vichřice, která měla za následek devastaci celé řady stavení a stodol, trosky domů byly odneseny
několik metrů stranou, střechy některých domů zmizely
a lesy byly zdevastovány. Odstranění následků trvalo několik dalších let.

Zatopená křižovatka u ZŠ Komenského (nahoře),
Pohled do ulice Havlíčkovo nábřeží (dole)

1890, 91	Pršelo po tři dny a noci. Celé jižní Čechy postihla silná povodeň na Lužnici. Zaplaveny byly i některé domy na předměstí. Hladina vody byla vyznačena na původním Panském
mlýně, který byl později bohužel zdemolován. Rok nato postihly Soběslav velké mrazy, které vytvořily na rybnících,
potocích i Lužnici až jeden metr silný led. Ledy na Černovickém potoce se hnuly a zablokovaly řečiště pod mostem
u dnešní polikliniky. Dne 6. března voda pronikla až na náměstí. Na pomoc bylo přivoláno vojsko, které ledy uvolnilo,
aby mohla voda odtékat do Lužnice.
1909	Dalších osm let nato od 31. ledna do 2. února nepřetržitě sněžilo a poté následovala prudká obleva. Od Dvorců
až po Soběslav se hnuly masy ledu, které připluly po Černovickém potoce do města, kde se 5. února vzpříčily a zablokovaly koryto potoka nad ústím do Lužnice. Následkem toho
se vzedmula voda a zaplavila město nad bariérou. V ulici
Petra Voka zatarasily silnici ledové kry o tloušťce 80 cm.
Voda pronikla až na náměstí, poškozeno bylo mimo jiné
40 bytů ve 26 domech, jezy a mlýnská zařízení.

Zdroj: Pohledy Soběslavské I., Petr Lintner; Zdroj fotografií: Petr Lintner

-min-
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V Bezděkově ulici probíhá
rekonstrukce kanalizace

PODPORA Z JIHOČESKÉHO KRAJE
V letošním roce získalo město Soběslav celkem 219.000 Kč z dotačních programů Jihočeského kraje.

Program

Celkové výdaje
projektu
(v Kč)

Výše dotace
(v Kč)

Pořízení nového přívěsu pro
jednotku SDH města Soběslavi

Investiční dotace
pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje

60.440,-

42.000,-

Pořízení nových IT technologií
do Informačního střediska města
Soběslavi

Podpora cestovního ruchu

97.421,10

60.000,-

Oprava střechy v prostorách
recepce a restaurace na Plovárně

Rozvoj hospodářsky
slabých oblastí
Jihočeského kraje

271.317,09

117.000,-

Název projektu

Do 30. 9. bude v ulici Bezděkova
(od Wilsonovy ulice po křižovatku
s ulicí Protifašistických bojovníků)
probíhat rekonstrukce kanalizace
a dešťových svodů. Přibližně po dobu
14 dnů nebude v ulici možné parkovat.
-min-

Foto: archiv

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
•
•
•
•
•
•

Jan Slabý
Zuzana Boháčová
Inka Lenkerová
Isabela Nešická
Jakub Novák
Sebastian Fojtl

Nově narozeným občánkům přejeme
šťastný život.
Úmrtí:
•
•
•
•
•
•
•

Josef Pitra
Marie Chalašová
Miroslava Koníčková
Miluše Kružíková
František Landkammer
Božena Králová
Ludmila Rybáková

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

Dne 16. 9. uplyne pět smutných let,
co náhle odešel náš milovaný syn, bratr
a vnuk Petr Kolář. Věnujte mu tichou
vzpomínku ti z Vás, kteří jste ho znali.
Nikdy nezapomenou a stále vzpomínají
rodiče, sestra Lucie s rodinou a ostatní
příbuzní.

Dne 15. 9. 2017 uplyne 30 let,
co nás navždy opustil milovaný
manžel, tatínek, dědeček, pan
František Frait.
S úctou a láskou vzpomínají
manželka Marie, syn František,
dcery Alena a Marie s rodinami.

Dne 22. 9. 2017 uplynou
dva roky, co nás navždy
opustil manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Jan Honsa.

Utichlo tvé srdce dobré, klesly
pracovité ruce, tvůj smích, který
jsi rozdával.

V noci, když slunce zemi opustilo, tvé srdce
se navždy zastavilo. Odešla jsi od nás noční
tmou, odešla jsi s bolestí svou.

Dne 29. 9. 2017 uplyne 15
smutných let, co odešel můj
tatínek, pan Jaroslav Karkula
ze Soběslavi. Bolest v srdci
a stálá vzpomínka na Tebe, která se nikdy nezapomene. Tvá
dcera.

Dne 27. 8. 2017 to bylo
7 let, co odešla má milovaná dcera paní Valerie Cíchová rozená
Živná.

Čas utíká a nevrací, co vzal. Jen
láska, úcta a vzpomínky v našich srdcích zůstávají nám.

Dne 23. 8. uplynulo již 12
smutných let, co nás opustila naše drahá maminka
paní Hana Zvonařová.

Dne 30. září 2017 uplyne 21
let, co nám navždy odešla naše
drahá maminka a babička paní
Růžena Veselá z Klenovic.
S láskou a úctou stále vzpomíná
manžel Josef, dcera Alena a syn
Josef s rodinami.

S láskou stále vzpomínají dcera Alena a vnoučata
Vladimír a Michal Bártovi
a syn Miroslav a vnoučata
Miroslav a Jitka.

Dne 17. 8. 2017 uplynul jeden rok, kdy nás navždy
opustil Pavel Pick.
Stále vzpomínají manželka
a syn.
Za nepřesný údaj v srpnovém
čísle Hlásky se omlouváme.

S láskou vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Za tichou vzpomínku
děkuje maminka.

Dne 12. září to už bude třicet let, co si Pán
Bůh k sobě zavolal paní Annu Jirousovou.
Milovala svou práci ve škole a s ní spojené
„své děti“, kterých bylo za ta léta bezpočet.
S velkou láskou a úctou stále vzpomíná její
neteř Marie, pro kterou její kmotřička patřila
v životě k nejdražším lidem na světě.
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Dopis alkoholikovi, alkoholičce
Toto psaní nebude nijak veselé, ale také ne úplně smutné. Chtěli bychom, aby přineslo naději lidem, kteří jsou na tom tak, jak jsme před
různě dlouhou dobou byli i my. Jsme lidé ze společenství Anonymních
alkoholiků, které bylo založeno před dvaaosmdesáti roky v Akronu
ve státě Ohio v USA. Tam se sešli dva beznadějní alkoholici, kteří
se snažili přestat pít o samotě, ale teprve, když začali spolupracovat,
podařilo se jim svůj kolotoč šíleného pití zastavit. Tak vznikla první skupina Anonymních alkoholiků. Dnes toto společenství působí
ve více než sto padesáti zemích světa a čítá na dvaapůl milionu střízlivých
alkoholiků a alkoholiček. Ti se řídí dvanáctikrokovým programem,
který zakladatelé po nějaké době vytvořili. Zastavili sebezničení včas,
v hodině dvanácté nebo pět minut po ní. Ale zjistili, že jim samotným
by se to nepodařilo.
Možná, že právě toto je dobrá zpráva pro Tebe. Můžeš být nenápadnou
osůbkou v davu, můžeš být velkou osobností, dělníkem, zdravotní sestrou nebo pedagogem. Protože tahle nemoc si nevybírá. Ano, je to skutečně nemoc, Světová zdravotnická organizace zařadila alkoholismus mezi
nemoci už před delším časem.
Mnohokrát jsi se jistě rozhodl (rozhodla), že s tím chceš něco udělat.
Že už jednou provždy nebudeš pít a ničit nejen sebe, ale i své okolí.
Ale předsevzetí po několika dnech, někdy i hodinách zmizelo, a pocit,
že to tentokrát už zvládneš, zvítězil. A každé takové napití jen prohlubovalo Tvou bezmocnost vůči alkoholu a Tvůj život se stával tím víc
neovladatelným. Třeba jsi se rozvedl, (rozvedla), možná Tě i vyhodili
z práce, jsi bez domova a bez prostředků. A tak by se dalo pokračovat
do nekonečna.
Mohu Ti doporučit něco, co jsem zkusil i já. Je to opravdu skupina AA.
V našem městě se scházíme asi dvanáct let, někdy v menším, jindy
ve větším počtu. Anonymní alkoholici mi v té hrozné době pití dali naději. Pochopil jsem a přijal svou nemoc až do morku kostí. Víš, žádný doktor, terapeut a ani jiný alkoholik, do konce ani Anonymní alkoholik Tě
nedonutí přestat pít a ani to nebude dělat. Nejdřív musí přijít Tvoje ochota
a na mítink Anonymních alkoholiků přijít. Nemusíš se objednávat,
můžeš se i třeba sejít s kontaktní osobou v soukromí. Nemáme žádné povinné poplatky, jen si přispíváme na symbolický nájem, na kávu
atd. Víra v Boha není nutná, starší literatura a Kroky ho zmiňují, každý
však může mít svou koncepci. Anonymní alkoholici nemají za svůj cíl
vymýtit alkohol z planety, „normální“ konzumace alkoholu není pro
ně problémem a neřeší ji. To je projevem tolerance.
Nejde zde o nábor, pravda však je, že když k nám přijde někdo, kdo
potřebuje pomoct, je vítán, protože on je tím, který nám přináší zprávy z pekla, na které jsme možná už pozapomněli. Vážený (vážená), jak
je už výše napsáno, ani Anonymní alkoholici Tě nezbaví tvé závislosti. Ale ukážou Ti cestu, kterou se vydali oni. Jeden z našich sloganů
říká: „drž se vítězů“. Naši kolegové z USA ještě trefněji: „jdi s kapelou“.
A tak dodávám: nemusíš být v té kapele kapelníkem, nemusí se hrát
vždycky jen polka a pochod, někdy je slyšet i falešnější tón. Ale pořád někam patříš a s někým jdeš. Nejsi sám (sama). Ta cesta má směr
a má i cíl. A to je šťastný a spokojený, hlavně střízlivý život.
Ačkoliv nemáme s žádnou církví nic společného, využíváme dobrodiní
faráře ČCE v Soběslavi pana Dračky a scházíme se tam každé úterý
od 18.00 hodin.
Snad Ti tento dopis dodá naději tak, jako ji mně předali v AA před více
než sedmnácti lety, když mi řekli, jací bývali, co se přihodilo a jací jsou
nyní (tehdy).					
Bohuslav,
tel. č. 602 126 685

Duchovní krajinou
- slovem, obrazem i hudbou

kostel sv. Víta, 6. 9. 2017, 19.00 hodin
V srpnu bylo možné v rámci pravidelných prohlídek kostela sv.
Víta zavítat na výstavu Táborsko jako duchovní krajina. Výstava
představuje drobné sakrální památky v krajině Táborska objektivem
a slovem Ludmily Mikulové z Husitského muzea v Táboře. Letní měsíce jsou spíše časem výletů, proto jsme se rozhodli k výstavě uspořádat nikoli vernisáž, ale slavnostní zakončení. A protože
výstava je o krajině, ukončíme ji stylově na plácku před kostelem
sv. Víta, ve středu 6. 9. od 19.00 hodin. V případě nepříznivého
počasí se přesuneme do kostela sv. Víta.
O drobných sakrálních stavbách a jejich příbězích nám přijede
vyprávět sama autorka Ludmila Mikulová. Hudebně ji doprovodí
jinak osamělý písničkář Petr Linhart, kterého znáte z pravidelných
koncertů v Rolničce, rádia, nominací na ceny Anděl nebo třeba
jako člena spolku Pod střechou, který oživuje známé poutní místo
ve Skokách u Žlutic.
Nenechte si ujít jedinečný krajinářský zážitek na nezvyklém,
ale příjemném místě.
Vstupné je dobrovolné.

Zdeněk Kozlíček,
Soběslávka z.s.

Zprávy z knihovny
• Naše skvělé dobrovolnice se opět sejdou po prázdninové pauze a odpočinku v úterý 12. září, aby v prostorách knihovny
pomáhaly neziskovým organizacím. Těšíme se na Vás!
• Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy „Kročákovi“ – komorní výstava tří generací, která se koná 16. září 2017 od 11
hodin. Výstava bude k vidění až do konce září.
• Rádi bychom sdělili všem čtenářům, že v sobotu 2. září 2017
bude knihovna uzavřena. Do knihovny se však můžete zajít
podívat v sobotu 17. září v rámci soběslavských slavností.
• Každé léto je u nás v knihovně otevřena hradní věž Hláska,
která vždy společně s knihovnou přiváděla turisty z celé republiky i ze zahraničí na návštěvu. Letos tomu není jinak,
knihovnou projde denně několik desítek turistů, kteří mají
zájem jak o zhlédnutí celého projektu „Záchrana gotického
hradu“, tak i o knihovnu samotnou. Velice nás těší tak velký zájem, proto se snažíme čtenářům i turistům poskytnout
příjemné chvíle v knihovně pořádáním různých výstav apod.
V srpnu jste se mohli pokochat fotografiemi amatérské fotografky Jiřiny Prágrové a výstavou papírových šatů od Jiřiny
Vlkové pod názvem „Po uši v papíru“, která je doplněna fotografiemi modelek v papírových šatech od známého fotografa
Davida Peltána.

Recitace básní
z pera Hany Veselé a Věry Hanzalové
spojené s příjemným POPOvídáním
a hudebním doprovodem Martiny
Pechové
▪▪▪
Čtvrtek 14. září 2017 od 17,30 hodin
Městská knihovna Soběslav

Foto: archiv
Těší nás každá Vaše návštěva a doufáme, že i příští léto se k nám
přijedete podívat!
Anděla Poslušná
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program KD
Program:
Úterý

5. 9.

10.00

Univerzita třetího věku, malý sál

Čtvrtek

7. 9.

17.00

Astrál

Sobota

9. 9.

9.00

Zadáno – firma Goldim spol. s r.o., velký sál

18.00

Taneční kurzy 1. - zahájení, velký sál, vstupné 30 Kč

Úterý

12. 9.

10.00

Univerzita třetího věku, malý sál

Pátek

15. 9.

21.00

Čechomor – koncert, nádvoří soběslavského hradu,

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

PARTIČKA! PARTIČKA!! PARTIČKA!!!
Úterý 3. října ve 20.00 hod.
Ondra Sokol, Michal Suchánek, Igor Chmela,
Richard Genzer, Jakub Kohák, Marian Čurko...
a nebo taky nějaký zajímavý host...vše je improvizace!!! Kde? Přímo ve Vašem městě! Populární
partička, která si prostě jednoduše říká Partička
míří z televizních obrazovek rovnou za Vámi!!!
A bude to krutě moc přísná show! Ale hlavně

předprodej 350 Kč, v den konání na místě 400 Kč
Sobota

16. 9.

10.00

Soběslavské slavnosti Rožmberské 2017,
areál soběslavského hradu a okolí

Neděle

17. 9.

14.00

Taneční kurzy 2., velký sál, vstupné 30 Kč

Úterý

19. 9.

9.30
a 10.30

Karlovarské hudební divadlo, O Balynce, dobrém štěněti,
pohádka pro MŠ a ZŠ, velký sál, vstupné 10 Kč

10.00

Univerzita třetího věku, malý sál

19.00

Miroslav Donutil - „Cestou necestou“
- srdečně Vás zveme na příjemně strávený večer s vynikajícími
příběhy Miroslava Donutila, velký sál, vstupné 350 Kč

Středa

20. 9.

18.00

Zastupitelstvo, malý sál

Sobota

23. 9.

18.00

Taneční kurzy 3., velký sál, vstupné 30 Kč

Úterý

26. 9.

10.00

Univerzita třetího věku, malý sál

Sobota

30. 9.

18.00

Taneční kurzy 4., velký sál, vstupné 30 Kč

Připravujeme na ŘÍJEN:
Úterý

3. 10.

20.00

hromada legrace, dobře a hlavně záměrně míněných vtipů a Geni! Ten je ve formě a hádá ještě
lépe než kdy před tím!!!! No a Vás!!! Bez pomoci
publika by to prostě nebyla Partička! Kluci improvozují dopředu, tak neví nikdo (včetně nich),
co se odehraje v dalších vteřinách! Na geniální Geňovu párty však může přijít i Váš nápad! A nebo
se někdo z přítomných diváků stane naším spojencem
a pohlídá třeba právě Ríšu před párty! Kdo bude
nespokojený režisér??? Jak dlouho potrvá párty??? Na to vše a mnoho dalšího najdete odpověď
na Partičce!!!! U toho nemůžete chybět!!!

Partička, velký sál, vstupné 430 Kč
Vstupenky jsou již teď v prodeji v síti Ticketstream,
na www.kdms.cz nebo v kanceláři KD!

Pátek

13. 10.

19.00

3. festival komorních sborů, velký sál

Středa

18. 10.

19.00

Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství
Dramatizace třetího dílu norské kultovní trilogie o chovanci
psychiatrické kliniky Ellingovi (Axel Hellstenius), inspirované
románem Pokrevní bratři (Ingvar Ambjørnsen). Mimo předplatné 320 Kč.

CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ - divadelní hra
18. 10. 2017 19:00 KDMS
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DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ PODZIM 2017
Středa 18. října v 19.00 hod.
Pantheon production s.r.o.
Axel Helstenius

Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála
bláznovství
Předlohou divadelního textu je dramatizace
třetího dílu norské kultovní trilogie o chovanci
psychiatrické kliniky Ellingovi (Axel Hellstenius), která byla inspirována románem Pokrevní bratři (Ingvar Ambjørnsen), v České republice známá jako Chvála bláznovství.
Chvála bláznovství je příběhem dvou přátel
Ellinga a Kjella Bjarna, již spolu sdíleli pokoj
v ústavu pro duševně nemocné a kteří stojí
před velkou výzvou začít společný život mimo
stěny léčebny. Divák se stává svědkem jejich
střetávání se s každodenní realitou, která je
pro oba přátele komplikovaná a přináší řadu
velmi humorných situací, zároveň však, pod
odlehčeným tónem, dobře rozumí osamocenosti hrdinů, jejich strachu z lidí i touze po lásce
a přátelství. Elling a Kjell stojí na prahu nového „opravdového“ života...
Osoby a obsazení:
Elling: Martin Hofmann
Kjell Bjarne: Filip Blažek
Frank Asli: Michal Slaný
Gunn, servírka: Lenka Zahradnická
Reidun: Šárka Opršálová

Úterý 28. listopadu v 19.00 hod.
Divadlo Kalich
Fabrice Roger-Lacan

Ani spolu, ani bez sebe

„Svižně šlapající inscenace s dokonalým hereckým partnerstvím, která se divákům nepodbízí,
ale baví je vtipnou smrští dialogu, hereckých
akcí a situací.“ Jejich byty dělí jen pár metrů
společné chodby, ovšem oni dva jako by žili
každý na jiné planetě. Ona - renomovaná psycholožka, on - manažer marketingu. Shodnout
se dokážou jen na jediném: že toho druhého
prostě nemůžou vystát. Jenže pod každodenními slovními přestřelkami a dohady prosvítá
cit, který si oba dva zprvu odmítají přiznat…
Nikdo z nás přece nechce zůstat sám a jak
známo, protiklady se přitahují! Stejně jako
v případě divácky mimořádně úspěšných
komedií Drahouškové a Sbohem, zůstávám!
přivádějí herečka Jana Paulová a Divadlo
Kalich na naši divadelní scénu v české premiéře

největší komediální hit současné Paříže. Komedie Ani spolu, ani bez sebe se drží na špici žebříčku nejúspěšnějších francouzských her. Pod
dohledem renomované režisérky Lídy Engelové
se po Janině boku tentokrát představí David
Suchařípa.
Jiskření mezi oběma postavami i oběma herci
je pro diváky zárukou výtečné zábavy, v níž
bezpochyby najdou řadu trefně pojmenovaných situací také ze svých vlastních životů.
Osoby a obsazení:
Ona ….. Jana Paulová
On ….. David Suchařípa

Miroslav Donutil
– CESTOU necestou
Úterý 19. září v 19.00 hod.
Jedná se o jednoho z nejpopulárnějších českých herců. Sám říká, že na studia herectví
(brněnská JAMU) šel převážně z důvodů,
že nemusel studovat matematiku, ale spíš
v něm zvítězily rodinné geny. Jeho rodiče byli
ochotníky a dědeček byl vynikajícím a nadšeným vypravěčem. Již za studií hrál v Divadle
Husa na provázku, kde působil od roku 1973
až do roku 1990. Poté se stal členem činohry
souboru pražského Národního divadla, kde
působí dodnes. Miroslav Donutil je od svých
osmnácti let epileptik.

Sobota 16. prosince v 19.00 hod.
Divadlo Kalich
Petr Abraham

Moje hra
Moje hra je komedií o životě, jakkoli hlavnímu
hrdinovi jeho život právě protekl mezi prsty.
Slavný spisovatel Josef Jankulovski opustil
tento svět nečekaně a s poměrně starosvětským
přáním: chtěl po své partnerce, aby uspořádala
soukromou smuteční slavnost na jeho počest.
V obývacím pokoji se proto u vystaveného
Mistra schází šest žen různého věku, postavení
i světonázoru, z nichž každá sehrála v životě
vyhlášeného bonvivána osudovou roli…
Magie divadla umožní Jankulovskému
už z „druhého břehu“ mluvit s jeho poslední
ženou. Na rozdíl od nás obyčejných smrtelníků
tedy oba mají vzácnou možnost říci si spoustu
věcí, na které v každodenním shonu nemáme
(nebo kolikrát možná nechceme mít) čas a u kterých zpětně litujeme, že jsme je nestihli vyslovit. Komedie Moje hra odkrývá s nadhledem,
odzbrojující upřímností a především humorem zákoutí vztahu muže a ženy a otevírá řadu
třináctých komnat. Současně fandí životu:
za jeden vyhaslý nabídne hned dva nové!
V hlavní roli charismatického Mistra Jankulovského zazáří jedna z největších hvězd českého
herectví Jiří Bartoška, který přijal divadelní roli
po dlouhých letech. Pod pseudonymem autora
Mojí hry Petra Abrahama se skrývá divadelní
režisér Petr Novotný. Režie se ujal Jan Kačer,
jehož žena, vynikající herečka Nina Divíšková,
hraje matku Jiřího Bartošky.
Osoby a obsazení:
Mistr Jankulovski ..... Jiří Bartoška
Mladá paní ..... Jana Janěková ml.
Paní Matka ..... Nina Divíšková/Radana
Hermanová
Ordinérní blondýna ..... Zuzana Bydžovská
Bejvalka ..... Adéla Kačerová
První láska ..... Vlasta Peterková
Poslední omyl ..... Adéla Koutná
Funebrák ..... Martin Kubačák
Změna programu vyhrazena / Cena předplatného 870 Kč / Mimo předplatné 320 Kč, 320 Kč,
350 Kč.
KDMS

Původně uvažoval o kariéře novináře
a lesního inženýra, nicméně nakonec se v něm
zúročily rodinné geny (rodiče nadšeně ochotničili a dědeček patřil k nezapomenutelným
vypravěčům s výjimečným smyslem pro humor) a skončil na brněnské JAMU. Už během
studií hostoval na scéně brněnského Divadla
Husa na provázku a po absolutoriu (1973) sem
také nastoupil do svého prvního angažmá.
Vydržel tu plných sedmnáct let a ztvárnil řadu
nezapomenutelných rolí (mj. Nikolu Šuhaje
v Baladě pro banditu, Kašpárka v Donu Šajnovi, Richarda III. a další postavy v Shakespearománii, ...), nicméně film a televize jeho
talent stále přehlížely. Zazářil sice v titulní roli
filmové adaptace Balady pro banditu, nicméně jednalo se o výjimku, v oněch letech dostával spíš menší a epizodní role (např. poněkud
zasněný podomek v Postřižinách).
Zásadní zlom v jeho kariéře nastává roku
1990, kdy se stal členem činohry pražského Národního divadla. Prakticky okamžitě
se stává jednou z největších hvězd souboru
(mj. titulní role ve Strýčku Váňovi, stařeček
v Židlích, šašek v Jak se vám líbí, Truffaldino
ve Sluhovi dvou pánů, ...) a televizí i filmem
náhle velmi vytěžovaným hercem. Za svůj
výkon ve filmu Pasti, pasti, pastičky získal
Českého lva.
Srdečně Vás zveme na příjemně strávený večer s vynikajícími příběhy Miroslava Donutila. Přijďte se podívat, určitě se nudit nebudete!!!
Mamut agency
(redakčně kráceno)
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PETR MAREŠ – TÁBORSKO
Nově
vzniklé
výstavní
prostory
Smrčkova
domu
patří
během
celé
letošní
návštěvnické
sezony
fotografiím Petra Mareše, který vydal již druhou knihu
o táborském regionu. Po prvním titulu „Tábor – Sezimovo Ústí
– Planá nad Lužnicí“ je druhý, nazvaný „Táborsko“, věnován celé
oblasti včetně Soběslavska a Veselska. Autor sám píše: „Kdykoliv
jsem se ze středu regionu vydal jakýmkoli směrem, vždy jsem
se vracel obohacen o nové zážitky a poznání. Každý výlet mě utvrdil
v tom, kolik krás zde máme, a to vše doslova na dosah ruky.“ Přijďte
se na ně také podívat a současně si vyzkoušet, jak dobře znáte místa
v našem okolí. Fotografie mají totiž skryté popisky, takže nejprve
můžete tipovat, kde který záběr mohl vzniknout, a poté si své tipy
porovnat se správnými odpověďmi v návštěvní knize.

HRADNÍ ZŘÍCENINY JIŽNÍCH ČECH

Tušíte, jak mohl vypadat hrad Šelmberk u Mladé Vožice v době
svého největšího rozkvětu? Znáte další jihočeské hradní zříceniny?
Zajímá Vás, jak je viděli malíři našeho regionu? Anebo jak některé
vypadají z výšky? Pak se přijďte podívat do Rožmberského domu
na putovní výstavu Územního odborného pracoviště Národního
památkového ústavu v Českých Budějovicích. Výstavní panely
pomocí textů, fotografií, nákresů i rekonstrukcí zachycují necelé
tři desítky hradních zřícenin na území Jihočeského kraje, od těch
nejznámějších (např. Kozí Hrádek, Helfenburk u Bavorova nebo
Dívčí Kámen) až po ty téměř zapomenuté či zaniklé (např. Křikava,
Fuglhaus či Poděhusy). Soběslavská prezentace navíc nabídne
i exponáty ze sbírek Husitského muzea – archeologické nálezy
z hradů na Táborsku, detailně propracované kresby táborského
učitele Václava Josefa Klementa Bouška (1864–1945) a obrazy
některých hradů Táborska (Borotín, Kozí Hrádek, Dobronice
u Bechyně či Choustník) od regionálních malířů. Chybět nebudou
ani trojrozměrné modely a letecké záběry vybraných hradů. Výstava
potrvá do konce září. Věřím, že může být nejen zdrojem poučení,
ale i tipem na letní výlety po jihočeských památkách.

ANTONÍN F. HANZAL „70“
Do veselského Weisova domu Vás zveme na obrazy Antonína
F. Hanzala, malíře z Lomnice nad Lužnicí, který se v letošním roce
dožívá 70 let. Jeho jméno je příznivcům výtvarného umění v našem
regionu jistě povědomé, neboť s jeho obrazy se mohli setkávat
na pravidelných výstavách v Blatském muzeu, a to jak ve Veselí nad
Lužnicí, tak v Soběslavi. Malířsky si vychutnává starobylé duby
na hrázích rybníků, podmanivou přírodu ve všech ročních obdobích,
práci rybářů, vesnickou architekturu, těší se z pohodových zátiší.
Pod záštitou měst Veselí nad Lužnicí a Lomnice nad Lužnicí
pořádáme retrospektivní výstavu jeho díla doplněnou o nejnovější
olejomalby. Výstava potrvá až do 30. 9.
Do expozičních a výstavních sálů Vás srdečně zve
Daniel Abazid (redakčně kráceno)
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STŘÍPKY Z HISTORIE ROŽMBERKŮ
Září je již několik let spojeno se Soběslavskými slavnostmi Rožmberskými. Téma slavností se každý rok mění. Na těch minulých jsme se setkali s Rudolfem II. a jeho alchymisty. Tento rok bude téma mnohem romantičtější - přiblíží nám svatbu Viléma z Rožmberka s Polyxenou z Pernštejna. Rožmberská
éra se nám v Soběslavi připomíná téměř na každém kroku. Do tohoto období se datuje vznik mnoha významných soběslavských staveb. O pánech z
Rožmberka jste jistě slyšeli a o historii Soběslavi také ledacos víte. Opakování je ale matkou moudrosti a tak si v tomto čísle Hlásky některé zajímavosti
připomeneme.

Z HISTORIE ROŽMBERKŮ A ROŽMBERSKÉ SOBĚSLAVI
Soběslav původně vznikla jako trhová osada
v 10. století na křižovatce obchodních cest a
jako jiné vesnice, městečka a města náležela
vrchnosti. Vrchnostenskou správu vykonávala
šlechta, církev, nebo samotný král. Nejsilnější a
nejstabilnější postavení v České zemi si během
let vybudoval rod Rožmerků, který měl prioritní
postavení i mezi českou šlechtou. V roce 1403
vymřela krumlovská větev Vítkovců a všechen
jejich majetek i panstí přešly také na Rožmberky. Ty své sídlo následně přesunuli do Českého
Krumlova a stáli za zrodem jednoho z nejkrásnějších historických měst v České republice.
V 15. století v pohusitské éře se jedno z nejucelenějších území zformovalo do rozsáhlého
samostatného panství - tzv. dominia, které bylo
otevřené kontaktu s evropskými zeměmi.
Soběslav spadala pod správu mnoha rožmberských panovníků. Prvním z těch, kteří město
spravovali, byl Jindřich I. (1262 - 1310), následován dalšími 12 vladaři a na úplném konci
stanuli na pomyslném soběslavském trůnu
Vilém z Rožmberka a Petr Vok. Součástí rožmberského domínia bylo poddanské město
až od vlády Oldřicha II. z Rožmberka.
V nejstarších dobách Soběslav náležela k příběnickému panství, poté k choustnickému
a třeboňskému. Ekonomika dominia dosáhla nejvyšší úrovně právě za Viléma, který byl
velmi svědomitý, zodpovědný a byl i dobrým
diplomatem a politikem. Na území nechal vystavět rybníky (regentem Jakubem Krčínem)
na chov ryb a ve velkém se rozjela také produkce živočišných produktů a obilí, dřeva nebo těžba drahých kovů. Velký zisk produkovalo také
pivovarnictví. Soběslav měla tehdy zvláštní
postavení. Řada staveb produkujících zisk byla
v majetku města nebo jeho občanů. Rožmberkové vedle hradního paláce vlastnili jen
málo staveb (Rožmberský dům, Panský mlýn)
a po velmi krátkou dobu. Za vlády Viléma zažila Soběslav hospodářský rozkvět. Na žádost
radních Vilém přičlenil ekonomicky k Soběslavi
44 okolních vesnic, ve kterých Soběslavští prodávali pivo. Obyvatelé vesnic za účelem prodeje
svých výrobků využívali (ač pod hrozbou pokuty) výlučně soběslavské trhy. Posílil postavení
cechů a podpořil rozvoj řemesel. V té době místní soukeníci jezdili se svými výrobky na trhy
do Lince, odkud dováželi vlnu, mýdlo a koření.
Stavěly se domy a hradby a probíhaly rekonstrukce. Největší rozkvět však Soběslav prý zažila za vlády jeho bratra Petra Voka.
Petr Vok Soběslavským potvrdil dosavadní privilegia. Na ochranu obchodu místních
měšťanů zakázal vstup Židů do města a po
velkém požáru v roce 1598 věnoval postiženým tisíc kop míšenských grošů. Přívětivý

vztah k Soběslavi přetrval až do jeho smrti
(6. 11. 1611), kdy poslední vůlí založil v bývalém hradním paláci Rožmberskou školu.
Mnoho soběslavských měšťanů a městská
rada se zúčastnila pohřbu oblíbeného vladaře
a bohužel posledního dědice z rodu Rožmberků.

Svatba Viléma a Polyxeny
Dne 11. ledna 1587 (před 430 lety) se konala
svatba, která spojila dva nejvýznamější rody
té doby. Ženil se totiž Vilém z Rožmberka
se svou již čtvrtou chotí, krásnou Polyxenou
z Pernštejna. V té době byla na vdavky (ve svých
21 letech) již poměrně stará. Jejich rodina byla
přísně katolická, musela se tedy provdat za katolíka. Svatbou dvou věrných katolických rodů
se spojily dva pilíře, podpírající katolickou víru
v české zemi a svazek podpořili i zástupci katolických mocností - papežský nuncius Germanicus Malaspina a španělský vyslanec Guillén
de San Clement. Vilém z Rožmberka byl věrným
katolíkem a dobrým přítelem rodiny. Pro Polyxenu znamenala svatba především společenské
povýšení a význam pro ni měl také majetek rodu.
Ve spojení viděla naději z vlastní těžké finanční
situace, neboď i rod zubří hlavy byl těžce zadlužen. Vilém z Rožmberka tímto spojením navázal politické vztahy se šlechtici z cizích zemí.
Po svatbě s dcerou Marie Pernštejnské de Mendoza (ze slavného kastilského rodu Manrique
de Lara) si otevřel cestu k madridskému královskému dvoru.
Snoubence oddal pražský arcibiskup Martin
Medek z Mohelnice ve svatovítské katedrále.
Po obřadu se panstvo odebralo na velkolepou
hostinu do Rožmberského paláce na hradě, která
údajně svou okázalostí připomínala královskou
svatbu. Hodovala se zvěřina i ryby a pivo i víno
teklo proudem. Svatebního veselí se zúčastnila
řada vlivných šlechticů a politiků (včetně samotného císaře Rudolfa II.), Petr Vok ale účasten nebyl. Vedl se svým bratrem rozepře ohledně víry,
připojil se totiž k Jednotě bratrské. Svou víru
demonstroval nejprve na vlastních panstvích
a později i veřejně. Vilémovi tím způsoboval
komplikace, jelikož stál v čele zemské vlády
v Čechách, kde byla Jednota bratrská zakázaná.
Dokonce svému bratru pohrozil, že mu svěřená
panství odebere.
Den byl šťastný i pro chudinu, které v ten den
správcové rozdávali bochníky chleba, hrnce
kaše a sudy piva. Naděje Rožmberků se ovšem
opět nenaplnily. Ze svazku mladičké Polyxeny
a o mnoho let staršího Viléma ani po svatební
noci a ani dlouho poté vytoužený rožmberský
dědic nevzešel.
-min-

Vilém z Rožmberka
(10. 3. 1535 - 31. 8. 1592)
Syn Jošta III. z Rožmberka a Anny z Rogendorfu. Správy dominia
se ujal v 16 letech.
Schopný politik. Katolík. Nejvyšší purkrabí
pražský a český místokrál. V roce 1585 získal
od španělského krále
Filipa II. nejvyšší státní vyznamenání - Řád Zdroj: Pohledy soběslavské
zlatého rouna. Často se I. Petr Lintner
účastnil diplomatických cest do zahraničí, kde
byl velmi uznáván. Byl jedním z vážných kandidátů na polský trůn, zůstal však vladařem rožmberského dominia. V průběhu let byl čtyřikrát
ženat (s Kateřinou Brunšvickou, Žofií Braniborskou z Hohenzollernu, Annou Marii Bádenskou
a konečně Polyxenu z Pernštejna). Všechna
manželství zůstala nenaplněná, posloužila však
k posílení jeho prestiže ve Svaté říši římské.
Vilémova politická kariéra a reprezentace vedla
k postupnému prohlubování dluhů. Určité jmění
ho stáli také alchymisté, kterými se rád obklopoval (např. Edward Kelly a John Dee). Veškeré
dědictví po jeho smrti převzal Vilémův mladší
bratr Petr Vok.

Polyxena z Pernštejna
(1566 - 24. 5. 1642)
Známá jako Polyxena
z Lobkovic. Dcerou
nejvyššího
kancléře
Vratislava z Pernštejna a Marie Maxmiliány Manrique de Lara
y Mendoza. Věrná katolička. Její otec zemřel
v roce 1582. Peníze a
statky obětoval své politické kariéře. Roku Zdroj: Světy posledních
1587 se Polyxena prov- Rožmberků, Václav Bůžek
dala ve svých 21 letech a kolektiv
za o 30 let staršího Viléma. V době Vilémovy
nemoci na ni bylo převedeno roudnické panství
do trvalého užívání a vyrovnání získala i od švagra Petra Voka. Po smrti Polyxenina bratra Jana
V. z Pernštejna se starala o jeho tři děti. Po druhé do manželství vstoupila s nejvyšším kancléřem Zdeňkem Vojtěchem Popelem z Lobkovic
roku 1603. Roku 1609 porodila svého jediného
syna Václava Eusebiuse Popela z Lobkovic,
předka současných příslušníků rodu Lobkoviců.

Zdroje: Pohledy soběslavské I., Petr Lintner, Světy posledních Rožmberků,Václav Bůžek a kolektiv, www.wikipedie.cz, www.novinky.cz/zena/styl/První dáma království,
krásná a chytrá Polyxena z Pernštejna
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DDM
Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2017-2018
Název kroužku

Zápisné/ školní rok

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

500,-

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

500,-

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

500,-

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

600,-

DÍVČÍ KLUB – pro děvčata od 6 do 15 let, která se chtějí naučit základům pletení, háčkování a šití,
výroba bytových doplňků z různých materiálů.

500,-

VÝTVARNÝ KROUŽEK – malování různými technikami, výtvarné hrátky pro děti od 6 do 15 let.

500,-

KERAMIKA – určeno pro začátečníky, chlapce i děvčata od 4 do 8 let. 1 hodina týdně.

1.000,-

KERAMIKA – práce s různými druhy hlíny, výroba a dekorace keramiky. Určeno pro děti od 8 do 13 let. 1,5 hodiny týdně

1.200,

Poznámka: bude otevřeno celkem 6 zájmových kroužků dle časového rozvrhu
KERAMIKA PRO MLÁDEŽ – základy sochařství, technologie keramiky, netradiční způsoby výroby a výpalů, točení na hrnčířském kruhu.
1.200,KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ – výroba keramiky pro domácnost i zahradu,sochařství, netradiční způsob výpalu
– RAKU, točení na hrnčířském kruhu. Určeno pro začátečníky i pokročilé, kteří již kroužek keramiky navštěvovali.
2.400,RYBÁŘSKÝ KROUŽEK I. – seznamování s rybami a rybařením, po ukončení kroužku možnost získat rybářský lístek.
Pro chlapce i děvčata od 7 do 15 let.

600,-

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK II. – seznamování s rybami a rybařením, možnost získání rybářského lístku.
Pro chlapce i děvčata od 7 do 15 let ZŠ Tučapy.

600,-

AUTOMODELÁŘ – výroba modelů závodních autíček, určených pro autodráhu, pro chlapce od 9 do 15 let.

900,-

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

500,-

PŘÍRODĚ NA STOPĚ – povídání o přírodě, zvířatech i rostlinách, výlety do přírody, pro děti od 5 do 10 let.

500,-

ANGLIČTINA PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ – určeno začátečníkům, kteří chtějí získat základy konverzace a gramatiky.

1.300,-

ANGLIČTINA PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ – určeno pokročilým, kteří chtějí zdokonalovat své znalosti jazyka.

1.300,-

NĚMČINA PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ – pro pokročilé, zdokonalování znalostí, konverzace, gramatika.

1.300,-

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

600,-

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

600,-

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

600,-

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

600,-

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

500,-

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

600,-

FLORBAL PŘÍPRAVKA – první seznamování s míčkem a hokejkou, pro chlapce a děvčata rok narození 2009 – 2010.

800,-

FLORBAL ELÉVOVÉ – sportovní příprava, základy hry, pro chlapce i dívky rok narození 2007 – 2008.

800,-

FLORBAL MLADŠÍ ŽAČKY – oblíbený sport pro dívky, pravidla hry + všeobecná sportovní příprava.
Určeno děvčatům ročník narození 2005 – 2006.

800,-

FLORBAL DOROSTENCI – pro chlapce rok narození 2001 – 2002, kteří se chtějí věnovat tomuto oblíbenému sportu
a účastnit se florbalových turnajů.

800,-

FLORBAL DOROSTENKY – pro děvčata ročník narození 2001 – 2002, která chtějí zdokonalovat hru a účastnit se soutěže CFBU.

800,-

FLORBAL MLADŠÍ ŽÁCI – pro chlapce ročník narození 2005 – 2006, kteří mají rádi pohyb a sportování.

800,-

ORIENTÁLNÍ TANCE PRO DĚTI – pro začátečníky, děvčata od 5 let.
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První seznámení se základními prvky a variacemi orientálních tanců.

500,-

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

500,-

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

500,-

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

1.000,-

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

500,-

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

500,-

NOVITA – PĚVECKÝ SBOR – pro dívky a ženy.

500,-/1.000,-

HASIČSKÝ KROUŽEK – pro chlapce a děvčata od 9 do 15 let.

500,-

Novinky:
JÓGA pro děti a dospělé – zdravé cvičení pro děti od 9 do 15 let, mládež i dospělé.
KREATIVNÍ TVOŘENÍ – pro chlapce i děvčata od 10 do 15 let práce s různými materiály a technikami.

500,-/1000,800,-

MALÝ KUTIL – děti se učí pracovat s nářadím, vyrábět z nejrůznějších materiálů, např. rámeček na fotku, věšák, svícen, hodiny, deskovou hru atd.
Děti trénují jemnou motoriku a trpělivost.
500,HOKUSY POKUSY – sopka na stole, svítilna z citronu nebo lihová raketa – to jsou příklady zábavných pokusů s jednoduchými pomůckami, které
pootevřou dveře do světa chemie a fyziky. Určeno pro děti od 9 do 12 let.
500,Do zájmových kroužků se zájemci mohou hlásit od 4. září, denně od 8.00 do 16.00 hodin.

ZŠ KOMENSKÉHO
Pohádkové léto
Kouzelný svět pohádek byl námětem celotáborové hry, která byla připravena
pro účastníky letošního letního tábora v Dírné. Prostřednictvím známých pohádek dostávaly děti různé soutěžní úkoly, které byly pravidelně vyhodnocovány.
Etapovou hru doplňovaly běžné táborové aktivity. Děti se zúčastnily atletické olympiády, orientačního závodu dvojic, táborové pouti, soutěží se zábavnými disciplínami,
cesty strašidelným lesem, hledaly poklad, zazpívaly si písně z pohádek za doprovodu
kytary. Za své snažení byly odměněny diplomy a drobnými dárky.

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

O POHÁR MĚSTA SOBĚSLAV
dne 9. září 2017
Prezentace vozidel proběhne opět v prostorách náměstí
v Soběslavi od 8.00 do 9.45 h.
Začínáme v 10 h výstavou vozidel a pohoštěním.

Zajímavý program si pro děti připravili členové Vodní záchranné služby ze Soběslavi
a Sbor dobrovolných hasičů z Přehořova. Děti měly možnost si prohlédnout vybavení
sanitky, hasičského auta, vyzkoušet si hasičskou výstroj a aktivně se zapojit do hasičské soutěže. Zážitkem pro všechny děti byla jízda na raftu. Velkým překvapením
byla pro děti návštěva vojáků 1. pěší roty z Českých Budějovic. Pod jejich vedením
si mohly děti vyzkoušet různé prvky sebeobrany, střelbu ze vzduchovky, seznámily
se se způsoby orientace v terénu. Děti se také těšily na návštěvu vojáků v Bechyni, kde
si prohlédly vojenskou techniku, seznámily se se zásadami bezpečnosti při chemickém
ohrožení, s nadšením zvládly náročnou překážkovou dráhu.
Naše pohádkové putování jsme ukončili vyhlášením výsledků celotáborové hry, předáním medailí, drobných odměn, diskotékou a slavnostním ohňostrojem. Za úspěšný průběh a zabezpečení tábora patří poděkování jeho organizátorům, členům Vodní záchranné služby ze Soběslavi, vojákům z aktivní zálohy, 1. pěší roty z Českých Budějovic,
Sboru dobrovolných hasičů z Přehořova a vojákům z Bechyně. Za vstřícnost a podporu
děkujeme p. Průšovi, Wratislavovi, Valešovi, Zemědělskému družstvu Pluhův Žďár,
Obecnímu úřadu v Dírné, rodičům, kteří pomáhali při stavbě tábora a sponzorům:
pí Kleinové, Bicerové, Žvachtové, Šimkové Pavle, Šimkové Ivaně, Tučkové, Gruberové, Hruškové,
p. Vránkovi, Suchanovi, Klečackému, ﬁrmám Frisch-Holz, Fontea, Efko z Veselí nad Lužnicí,
Chips a Bohemia Water.
vedení LT

Závod startujeme ve 12 h přímo z náměstí! Čeká Vás příjemná jízda jihočeskou krajinou s bohatým programem
a cílem v kempu Plovárna v Soběslavi. Soutěž pořádá
Veteran Car Club SOBĚSLAV v AČR za spolupráce
s městem Soběslav a za podpory řady partnerů. Informace, podmínky účasti a přihlášky na soutěž naleznete
na webových stránkách.
WWW.VCCSOBESLAV.WEBNODE.CZ
Případné dotazy zasílejte e-mailem:
vccsobeslav@seznam.cz.
nebo nás kontaktujte na tel.
776 230 867 nebo 606 753 503.
Uzávěrka přihlášek prostřednictvím
el. pošty je 7. 9. 2017.
Těšíme se na setkání s Vámi na naší soutěži
po dovolených na počátku září 2017.
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Koncert v Rolničce: Bára Zmeková
Na zářijový koncert v Rolničce přijala pozvání Bára Zmeková. Skladatelka
a textařka pohybující se mezi jazzem, folkem, klasickou hudbou a elektronikou. Křehkost a naléhavost odlehčuje humorem a nadhledem a od klavíru byste
ji těžko oddělili.
V roce 2013 vydala za pomoci Ondřeje Ježka a studia Jámor své debutové album Ještě
kousek a zahrála si jako vítězka soutěže 1MAN2PLAY na festivalu Colours of Ostrava.
Od té doby koncertně navštěvuje různé kluby a festivaly po celé České republice. V roce
2015 se spolu s kapelami DVA, Zrní, Mucha, Bratři Orffové a dalšími podílela na vzniku
kompilace Hommage Bulisovi a v říjnu loňského roku se objevila jako předskokanka na koncertě švýcarské zpěvačky Sophie Hunger v pražské Akropoli. Vedle své písničkářské tvorby
je také jedním ze členů elektro-akustického projektu FORMA, v němž se podílela na vzniku
živých sountracků k filmům Metropolis (Fritz Lang) a Erotikon (Gustav Machatý).
Bára Zmeková zahraje v čajovně Rolnička ve čtvrtek 14. září od 19:30 hodin.
Pavel Plát

Zdroj foto: Soběslávka

I MY
POBYTY PRO RODINY DĚTÍ S POSTIŽENÍM
Máte-li doma neposedné dítě, víte, jak náročná je celodenní péče. Pokud
je to navíc dítě s autismem, opožděným vývojem či postižením, vytvořit
celodenní program a zajistit motivující a bezpečné zázemí na 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu, je náročné dvojnásob.

Výtěžek tohoto charitativního představení pomůže dětem s postižením
a jejich rodinám prostřednictvím naší veřejně prospěšné společnosti.

V roce 2008 jsme proto uspořádali první víkendový pobyt pro děti s postižením a jejich rodiny a od té doby se pro velký zájem počet “odlehčovacích” pobytů každoročně zvyšuje.
O letošních prázdninách jsme organizovali dva pětidenní pobyty - na Šumavě a v Hlavatcích pro 13 rodin - 19 dětí.
Rodinám byly k dispozici poradkyně rané péče, psycholožka a dobrovolníci na hlídání dětí. Počasí nám přálo, program se vydařil a pobyt splnil
svůj cíl - aby se děti více osamostatnily, naučily nové věci a rodiče odpočinuli od náročné péče.

HRDÝ BUDŽES v Táboře pro I MY

VSTUPENKY si koupíte a vytisknete jako e-ticket na www.ticketpro.cz
anebo v prodejnách TICKETPRO: Soběslav v TIPSPORTU na náměstí (otevírací doba do 18 hodin, v sobotu do 15 hodin). V Táboře např.
v kanceláři ČEDOK (otevírací doba: Po - Pá: 9 - 17, So 9 - 12), Třída
9. května 1282.

Vynikající tragikomedie s Bárou Hrzánovou v roli osmileté Helenky
Součkové (cena Thálie za mimořádný ženský jevištní výkon). Vaše bránice nebude 165 minut v klidu! Přijďte se pobavit a zároveň pomáhat!

Děkujeme a budeme se těšit na setkání.
Klára Csirková, koordinátor I MY o.p.s.
www.imy-sdruzeni.cz

Děkujeme Nadačnímu fondu J&T, společnosti White Star Real Estate
a MPSV programu Podpora rodiny za finanční zajištění organizačních
nákladů obou pobytů.

ROLNIČKA
Diakonie Rolnička a SmartUp Nadace O2 pořádají ve spolupráci
se 42. mechanizovaným praporem a Rozběháme Česko první ročník dobročinného běžeckého závodu na podporu dobrovolnického centra Rolničky.

Poběžte s námi 23. září pro dobrou věc!
Starty všech závodů i doprovodný program se uskuteční v kempu TJ
Spartak Soběslav.
13:00

Dětské závody 500 m

14:30

Dobroběh klasika 6,7 km

16:00

Dobroběh army 6,5 km

Startovné na Dobroběh klasika a army činí 300 Kč, čtyřčlenný
tým 1000 Kč. Na dětských závodech 500 m se startovné neplatí.
Za příplatek 100 Kč získáte originální tričko Dobroběhu, které každému
za vás řekne, že běháte pro dobrou věc.

V prostorách kempu na vás čeká i další doprovodný program – ukázka
vojenské techniky, malá paralympiáda, koncert, dobré jídlo a pití.
Všechny potřebné informace
dobrobeh.rolnicka.cz

najdete

na

webových

stránkách:

Připojte se k nám i Vy!
Ludmila Dvořáková
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SOBÍK

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
SOBĚSLAV

NOVINKY
Slunné léto se schyluje ke konci. S blížícím se podzimem jsme si pro
vás v RC Sobík připravili pár novinek. O prázdninách jsme nelenili
a snažili jsme se vylepšit prostory tak, aby byly pro všechny maminky
příjemné a pohodlné nejen během programu, ale i po dobu svačinky,
případného přebalování a získávání informací z aktuálních témat, které
rodiče na mateřské dovolené řeší. Proto zde naleznete nově kuchyňku
s jídelními stolky pro děti, možnost inzerce a také spoustu nových hraček a didaktických pomůcek. Přibližně od poloviny září se můžete těšit
na nový program a pestrou nabídku aktivit nejen pro maminky s dětmi, ale i samotné maminky a budoucí maminky. V programu nebudou
chybět stávající činnosti, kterými jsou tvoření pro maminky s dětmi,
cvičení s písničkami a říkadly pro děti od 6 měsíců do tří let, těhotenské
cvičení, volná herna apod. Ale přibude i cvičení po porodu („Strollering“), cvičení s masážemi pro kojence od 4 měsíců, rytmické hrátky
se zpíváním pro nejmenší.

Zve na moštování ovoce v moštárně v Soběslavi. Zahajujeme
dne 23. září 2017 od 7.15 hodin. Moštování si můžete objednat
na těchto tel. 381 524 013 od 8 do 13 h nebo na tel. 777 311 597
a 775 311 597 - manželé Pehovi.
Dále zveme na výstavu ovoce a zeleniny, která se uskuteční ve
dnech 29. a 30. září 2017 od 9 do 17 h v prostorách moštárny.
Žádáme všechny pěstitele o výpěstky na výstavu, které mohou
přinést dne 27. 9. 2017 od 16 hodin do moštárny v Soběslavi.

SETKÁNÍ N. P. SILNICE
Další setkání bývalých zaměstnanců n. p. Silnice se koná
dne 7. 10. 2017 v 17 h v Restauraci v Růžku v Soběslavi.

Tímto zveme všechny maminky 12. září od 9 hodin do 11 hodin do RC
Sobík na DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ, kde si nové prostory můžete prohlédnout a dovědět se detailnější informace ohledně RC Sobík
a jeho programu. Nebo sledujte naše facebookové stránky, kde naleznete všechny aktuality.

Obec Borkovice zveřejňuje
tímto v souladu se zákonem
o obcích a předpisech souvisejících

K tomu připravujeme na měsíc říjen opět burzu oblečení, v listopadu
budete mít další možnost si s dětmi vytvořit otisk ručiček a nožiček
do keramické kachle a nebo si nakoupit dárky na burze hraček a knih.
V prosinci nás určitě nemine Mikulášská a vánoční besídka.

PRONÁJEM OBECNÍ HOSPODY
OD 1.11. 2017, č.p. 35

V září se na vás a vaše děti těší celý kolektiv RC Sobík.
Věra Podlahová

Záměr obce

Informace možno získat u starosty obce,
zájemci se mohou hlásit písemně na obecním úřadě
Borkovice, do 30. 9. 2017

POZVÁNKA DO VESELÍ N. L.
OKÉNKO SOBĚSLAVSKÝCH CHOVATELŮ
Během měsíce července a srpna probíhaly v našem areálu poslední
opravy areálu před blížící se výstavou – nátěry konstrukcí, oprava
plotů atd. 17. srpna 2017 proběhla výborová schůze naší organizace,
která stanovila termín členské schůze na neděli 17. září 2017
od 9 hodin. Zveme naše spoluobčany na pravidelné nedělní trhy, a to 3. 9.
od 7 hodin, k příjemnému nákupu drobného zvířectva, zahrádkářských
a chovatelských potřeb, krmiv a k posezení u dobrého občerstvení.
Samozřejmostí je výkup exotického ptactva a výkup králičích kožek.
Vstupné 20 Kč.
Martin Nechutný – ZO ČSCH Soběslav

PŘEDPLATNÉ PODZIM 2017
• Úterý 24. října
CHVILKOVÁ SLABOST
Jímavá komedie významného britského dramatika a herce
Donalda Churchilla v podání Divadla v Rytířské. Hrají: Petra
Špalková, David Matásek a Sandra Černodrinská.
• Úterý 14. listopadu
OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ
Tragikomedie o věčném střetu mužského a ženského principu z pera italského dramatika Daria Fo (nositele Nobelovy
ceny za literaturu) a jeho ženy Franky Rame v podání Studia
DVA divadlo. V této hře již patnáct let excelují Karel Roden a Jana Krausová, které budete mít možnost v Kulturním
domě Veselí nad Lužnicí vidět v této hře poprvé naživo.
BONUS PRO PŘEDPLATITELE – VSTUP ZDARMA
NA OCHOTNICKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
• Čtvrtek 14. září
KLÍČE NA NEDĚLI
Komedie Antonína Procházky v podání Divadelního spolku
J. K. Tyl Kardašova Řečice.
Cena předplatného: 750 Kč. Prosíme stávající předplatitele
o rezervaci nejpozději do pondělí 11. září 2017! Poté bude nabídnuto novým předplatitelům. Začátky představení vždy v 19:30
hodin.
Michaela Jindová
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Římskokatolická farnost Janov
a hudebně literární seskupení HAMAVE zvou

v sobotu 14. 10. 2017 od 18 h
na koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého
v Janově

PROGRAM KD - ZÁŘÍ 2017
• Pátek 1. září 		

19 h

VESELSKÁ OZVĚNA 2017 – SOTTO IL TONO
Vokální sdružení ve složení Marcela Míková, Kateřina Bradáčová, Pavlína Loumová, Lubomír Pudil, Petr Kajnar a Jiří
Emmer provede duchovní skladby. Kostel Nanebevzetí Panny
Marie, Modrá Hůrka.
• Sobota 9. září

20 h

FRANTIŠEK KOP QUARTET
Jazzové lahůdky Františka Kopa, Petra Maláska, Martina
Lehkého a Pavla Badyho Zbořila. Velký sál KD.
• Čtvrtek 14. září

19.30 h

KLÍČE NA NEDĚLI
Komedie Antonína Procházky v podání Divadelního spolku
J. K. Tyl Kardašova Řečice. „Děj hry se odehrává zhruba
před třiceti lety, v jiných časech, v jiném století a doufáme,
že se při jejím sledování náležitě pobavíte,“ říká režisérka
Jaroslava Vlková. Velký sál KD.
• Pátek 15. září		

19 h

FROMELIÉRSKÁ OCHUTNÁVKA SÝRŮ A VÍN
V průběhu večera ochutnáte špičkové druhy evropských
sýrů a budete moci zažít, se kterými víny se tyto sýry nejlépe
snoubí. Nutná předchozí rezervace. Víceúčelový sál KD.
• Pátek 15. – sobota 16. září
DĚTSKÁ BURZA
Velký sál KD, pořádá RC Semaforáček, rezervace stolů a další informace na: kramlova.jana@seznam.cz nebo
607 545 648.
• Pondělí 18. září

PODOMNÍCH PRODEJCŮ
Opět se začínají množit stížnosti na klamavé praktiky podomních prodejců,
kteří nabízejí výměnu bezpečnostních vložek do dveří. Proškolení pohádkáři chodí od domu k domu a zaměřují se přitom na ty nejvíce zranitelné
– na seniory. Ti snadněji podléhají psychickému nátlaku a navíc mívají
doma větší množství peněz v hotovosti, které mohou prodejcům vyplatit
na ruku.
U paní Jaroslavy jednoho dne nečekaně zazvonili na dveře podomní prodejci. Řekli jí, že v jejím domě bylo vykradeno několik bytů a že se to může
přihodit i jí. Nabídli jí okamžité řešení problému – instalaci bezpečnostní vložky, která měla údajně stát 3500 korun. Protože paní Jaroslavě je již
80 let a bydlí v bytě sama, rozhodla se z obavy o svou bezpečnost nabízenou
„pomoc“ přijmout. Faktura za montáž bezpečnostní vložky se však nakonec
vyšplhala na 14 000 korun.
S podobným případem se nesetkáváme poprvé. Zhruba před rokem jsme
spotřebitele varovali před společností Groziskon s.r.o., vedenou Martinem
Pšeničkou. Teď se bezpečnostní vložky prodávají pod jménem společnosti TOP Dveře s.r.o. Se změnou názvu ale nepřišla ani změna jednatele ani
změna obchodních praktik společnosti. Její obchodní zástupci stále chodí
od dveří ke dveřím a vymyšlené historky o vykradených sousedech jim
vydělávají nemalé peníze.
Pokud jste podomním prodejcům už naletěli, může být vaše situace obtížně řešitelná. Při prodeji mimo obchodní prostory přiznává sice zákon
spotřebitelům právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zakoupeného zboží, podle dostupných informací se však tento konkrétní prodejce
k vracení peněz příliš nemá. Čeká vás tak nesnadné vyjednávání umocněné
i neochotou společnosti se svými zákazníky komunikovat. Odstoupit
od smlouvy je ovšem prvním a nezbytným krokem k tomu, abyste se mohli úspěšně domáhat svých peněz u soudu. Navíc je dobré vědět, že pokud
vás prodejce o možnosti odstoupit od smlouvy nepoučí, prodlužuje se lhůta
k uplatnění tohoto práva na 1 rok a 14 dní.
Odstoupení od smlouvy je možné obchodníkovi oznámit i ústně, například
po telefonu, těžko ale později prokážete, co jste do sluchátka říkali. Proto
je lepší provést to písemně. Pokud prodejci pošlete e-mail, měl by vám jeho
přijetí potvrdit, na což v tomto případě nelze spoléhat. Nejjistější způsob,
jak odstoupit od smlouvy, představuje doporučený dopis s dodejkou. Jestliže si nejste jistí, jak odstoupení od smlouvy formulovat, můžete využít náš
veřejně přístupný vzor pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím či podomním prodeji, který najdete na stránce www.dtest.cz/vzory.
Dodejku i s kopií vašeho dopisu si dobře uschovejte.
Zdroj: DTest

19 h

LISTOVÁNÍ – TOREY HAYDEN V ČR – ZVÍŘE
Turné s Torey Hayden, Američankou, která je nejznámější dětskou psychoterapeutkou na světě. Listování bude hrát
představení z její knihy Zvíře aneb příběh o klukovi, který
promluvil. Víceúčelový sál KD.
• Pátek 22. září

POZOR NA PODVODY

20 h

NA STOJÁKA
Stand-up comedy s Lukášem Pavláskem, Danielem Čechem
a Arnoštem Frauenbergem, vstupenky s květnovým datem zůstávají v platnosti. Velký sál KD.
• Neděle 1. října 		

17.30 - 18.30

LEKCE HOOP FIT A HOOP DANCE
Hooping je sportovní a taneční disciplína, při které hooper
točí obručí (jednou nebo více) kolem různých částí těla či
mimo tělo. Obruče budou na prvních lekcích k zapůjčení, lekce budou probíhat formou workshopů 1,5 hodiny vždy v předem určenou neděli, a to prozatím 1x za měsíc. Malý sál KD.
Vstupné na první lekci: 100 Kč.
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.

G. BENEDIKT SOBĚSLAVSKÝ MARATON
VELKÉ FINÁLE
JIHOČESKÉHO POHÁRU MTB
Stejně jako každý rok G. Benedikt Švec Cykloteam Želeč a město
Soběslav zve širokou veřejnost na 12. ročník závodu G. BENEDIKT
SOBĚSLAVSKÝ MARATON, který se bude konat v sobotu 16. 9. 2017
v kempu na plovárně. Zde bude probíhat i prezentace závodníků od 7:00
do 8:30 hodin pro děti a od 7:00 do 11:00 hodin pro dospělé. Start dětí
v 9:00 hodin a dospělých v 11:30 a 12:00 hodin také na plovárně. Přihlásit se lze na stránkách www.jihoceskymtbpohar.cz. Jako tradičně se
závodníci mohou zúčastnit okruhu dlouhého 42 km nebo 30 km. Trať
vede po okolí Soběslavi, je tvořena zčásti asfaltem, větší část jsou polní a lesní cesty. Na okruhu je několik zajímavých výjezdů, ale i sjezdů
a také brody přes potok. Závodů se mohou zúčastnit i děti na odrážedlech a děti na jízdních kolech.
Všichni jsou srdečně vítáni a zveme je i na dobrou tombolu.
Martin Švec

září 2017

19

10. RC RALLY SOBĚSLAV
Brichem o necelé čtyři vteřiny. Třetím na
stupních vítězů byl Michal Bouchner se Škodou
Fabia WRC se ztrátou 26 vteřin na vítěze.

V sobotu 5. 8. se na asfaltové ploše místního
Automotoklubu konal další ze závodů RC
automodelů v měřítku 1:10. Tím byl jubilejní již
10. ročník RC Rally Soběslav, tento závod byl
zároveň pátým podnikem letošního šampionátu
RC Rally Tábor.
Příprava čistě asfaltových tratí probíhala
od sobotní sedmé hodiny, po osmé se postupně
začali sjíždět všichni soutěžící. Po přejímkách
se nás na startu v 9:30 hodin sešlo celkem 24.
První drama se odehrálo ještě před startem.
Jeden z favoritů na vítězství Honza Brich
během tréninku urazil kolo včetně závěsu
na svém modelu Ford Fiesta WRC, musel
narychlo opravovat a nestihl včas předat auto
do uzavřeného depa. Takže ještě před startem
byl penalizován 10 trestnými sekundami.
Ale tvářil se, že mu to nijak zvlášť nevadí
a během závodu toto manko stáhne. A opravdu
se snažil, ovšem někdy až moc. Během
celého závodu jel hodně agresivně, někdy
mu to vycházelo a zajel vynikající čas, někdy
ovšem z přemíry snahy vyprodukoval příliš
mnoho jezdeckých chyb a čas naopak ztrácel.
Jeho největší soupeř Petr Pavlát s modelem
Volkswagen Polo WRC jel jako vždy velmi
čistě a to mu stačilo udržet drobný náskok

95 let házené v Soběslavi
Rádi bychom touto cestou pozvali všechny příznivce a bývalé hráče oddílu házené TJ Spartak
Soběslav na oslavu u příležitosti 95 let od založení oddílu házené v Soběslavi.
Oslava se uskuteční 7. 10. 2017 ve sportovní
hale v Soběslavi, občerstvení po celý den zajištěno.
Program:
• 13:00 – 13:30 příjezd účastníků (prohlídka
haly)
• 13:30 – 14:15 utkání dětí
• 14:30 – 15:30 utkání žen

V kategorii dvoukolek (modely s pouze
1 poháněnou nápravou) zvítězil Richard Nitsche
s vozem Ford Fiesta, druhý dojel suverén
letošní klasifikace Ondra Daniel s vozem
Škoda Fabia R2 a třetí domácí Tomáš Šena
s Hondou Civic VTi. V kategorii juniorů do 15
let byl nejrychlejší domácí Jakub Šena taktéž
s Hondou Civic VTi.

až do cíle celé soutěže. I když moc nechybělo.
Po celkových devíti rychlostních zkouškách
a jízdní době 35 minut zvítězil před Honzou

Dalším, letos již předposledním závodem, bude
10. RC Rally Lužnice, která se již tradičně
pojede jako závod dvoudenní, a to v pátek
a sobotu 15. a 16. 9. v autokempu v Karvánkách.
Start je plánován v pátek od 18:00 hodin.
Za světla se v 1. etapě odjedou tři rychlostní
zkoušky a po setmění od cca 20:30 je plánována
2. etapa čítající opět tři rychlostní zkoušky.
Během těchto bude každý ze soutěžících
modelů mít vlastní osvětlení. Start sobotní etapy
je plánován na 10:00 hodin a na programu bude
osm rychlostních zkoušek v lesních úsecích
na šotolinovém povrchu. Bližší informace
na www.rc-tabor.com.
Za pořadatele Tomáš Šena

LÉTO U LEDU
Krasobruslařkám začala nová sezona už na
konci července, závodnice z našeho klubu
se vydaly na soustředění na led do Českých
Budějovic. Trénovaly i šestkrát denně, třikrát
na ledě a třikrát na suchu, kromě lekcí na ledě
absolvovaly balet, atletickou průpravu a jógu.
Následovalo soustředění v Táboře a prázdniny
již tradičně ukončilo soustředění na domácím
zimním stadionu. V následující sezoně čeká
závodnice opět cestování po celé České republice, kam se pravidelně vydávají reprezentovat
náš klub. Těšit se můžete také na exhibiční
vystoupení.

NÁBOR
Krasobruslařský klub TJ Spartak Soběslav pořádá nábor nových členů, určený pro dívky i
chlapce ve věku 5 – 7 let. Pro více informací můžete volat tel. č. 777 615 289 – Barbora
Nývltová, předsedkyně KK TJ Spartak
Soběslav.
KK Soběslav

• 15:45 – 16:45 utkání mužů
• 20:00 – 02:00 přátelské posezení s hudbou
a tancem – restaurace „Paluba“
Za bývalé hráčky Jitka Fricová

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS - ZÁŘÍ 2017
program sportovišť TJ Spartak
na http://spartaksobeslav.isportsystem.cz/
NE

3. 9. 2017

14,00 - 15,45

NE

10. 9. 2017

14,00 - 15,45

NE

17. 9. 2017

14,00 - 15,45

NE

24. 9. 2017

14,00 - 15,45

ČT

28. 9. 2017

14,00 - 15,45

VSTUPNÉ 40,- Kč

Foto – Soustředění v Táboře začínalo v brzkých ranních hodinách, ale elán a úsměv ze rtů
dívkám nevzalo ani časné vstávání. Autor: KK Soběslav

září 2017

20

S MARKEM NÝVLTEM O SOBĚSLAVSKÉM FOTBALOVÉM KLUBU
Fotbal v Soběslavi má už devadesáti šesti letou historii. V roce 1921 založilo několik mladých, po fotbale toužících lidí, převážně zaměstnaných v továrně
Lada, klub, který nazvali SK Soběslav. Hřiště bylo na území současného sportovního areálu postaveno v roce 1952 na původně podmáčeném území, které se muselo nejprve zavést a zpevnit. Po povodních v roce 2002 byla zrekonstruována velká část sportovního areálu a na fotbalovém hřišti vznikla nová
tribuna. Předseda fotbalového klubu Marek Nývlt říká, že fotbal na krajské úrovni se zde hrál vždy. Nedávno se mu ale podařilo postoupit do divize. Více
o soběslavském fotbalu se dočtete v následujícím rozhovoru.
Kolik máte členů a na jaké oddíly se FK
Spartak dělí? Můžete nám o nich něco říci?
V současnosti má náš klub okolo 180 členů,
včetně trenérů, vedoucích, funkcionářů apod.
Týmů máme celkem osm. Trénujeme předškoláky okolo 4-5 let. Tam to ale není ještě tolik
o fotbalu. Spíš o seznámení s pohybem a hrou.
Dále trénujeme mladší přípravky(2 týmy), starší
přípravky, mladší žáky (od 10 do 12 let), starší
žáky (od 12 do 14 let), dorost a muže.
To je na soběslavský fotbalový klub poměrně
hodně. Daří se Vám bez problémů všechny
tyto oddíly trenérsky zajistit?
Ideální situace by byla, kdybychom měli okolo
šesti trenérů mládeže, kteří by měli potřebnou
kvalifikaci a po nějaké době by si kategorie vyměnili. V praxi to ale občas vypadá jinak. Jsme
rádi, že se nám nyní vrací naši odchovanci, kteří
mají s hrou zkušenosti a mohou našim dětem
něco dát. Trénovat začal Aleš Maršík,velmi
dobře si vede Martin Petrů nebo Honza Vyhlídka. Jaroslav Klimt, který před 30 lety trénoval
vojenskou Duklu ve Volarech a má spoustu
zkušeností. Zdena Masařová trénuje již 10 let
a má nejvyšší kvalifikaci z nás všech. Dorost
nám v současnosti vede Pavel Kučera, který
hrával fotbal na solidní úrovni. Věnuje tomu
spoustu času a dojíždí k nám z Deštné. Trenéři
se střídají a když je třeba nějakého sehnat, je to
poměrně problém. Bohužel nám úplně chybí generace dnešních čtyřicátníků-padesátníků, kteří
dříve hrávali v Soběslavi. Každý trenér je u nás
finančně ohodnocen a má možnost se dál vzdělávat na náklady klubu.
Říkáte, že trenéři na hřišti tráví spoustu
času. Kolikrát týdně mají tréninky starší kategorie?
Tak třeba žákovské kategorie 2x týdně. Významná změna oproti našim generacím nastala
v tom, že se trénuje celoročně. O prázdninách
měli měsíc volno a nyní jsou již od druhého týdne v srpnu na hřišti. I celou zimu chodí
pravidelně minimálně jednou týdně trénovat
do tělocvičen, hrají různé halové turnaje.
My jsme měli volno třeba od poloviny listopadu do ledna a v té době jsme dělali jiné sporty.
Dnes ale nechceme o naše hráče přijít, jsou zde
i jiné taháky. V poslední době je mezi mladými
hodně oblíbený florbal.
Máte dostatek členů z řad dětí? Je i mezi
dnešními mladými generacemi o fotbal zájem?
Letos jsme na přípravky ani nedělali nábor,
protože jsme měli již přes třicet hráčů v jedné kategorii. Jinak děláme nábory každý rok
přes školky nebo přes Facebook, využíváme
i reklamní materiály, jako jsou plakáty apod.
Dnes tady máme ve sportu velkou konkurenci,
od již zmíněného florbalu, hokej, až po aikido.
Spoustu malých dětí rodiče dávají na tenis. Jez-

Mistři krajského přeboru na náměstí u kašny, foto: Josef Janda
dí se kajaky … I na vyhlášení sportovce roku je
znát, že zde máme hodně sportovních oddílů a
že v Soběslavi sport žije. Kategorií je tam celá
řada. Bohužel se z toho vytratila tradiční házená, kterou zde moji vrstevníci hráli na velmi
dobré úrovni, a již před lety překročili hranice
Jčk.
Jak moc je fotbal finančně náročný pro začínající malé sportovce (i jejich rodiny)
a později pro aktivní hráče? Zaslechla jsem,
že je pro rodiče těžké tento koníček dětem
dopřát, protože si jej nemohou dovolit.
Finanční náročnost hodně závisí na tom,
do kterého klubu chtějí rodiče dítě dát a jaké
soutěže klub hraje. Například fotbalový klub
FC MAS Táborsko je finančně náročnější než
ten náš. U nás platí členové oddílové příspěvky
2 000 Kč ročně. Co se týče vybavení, oblečení si musí hráč pořídit na každý sport, na fotbal
stačí triko, trenýrky a kopačky. Ty se pohybují
v různé cenové relaci. Rodiče mohou pořídit
dítěti kopačky za 600 Kč nebo i za 2 500 Kč
dle toho, jaké si mohou dovolit. Ale určitě fotbal patří mezi nejlevnější sporty. Nemyslím si,
že by byl v Soběslavi někdo, kdo by nemohl dát
kloučka na fotbal.
Z čeho financujete s fotbalem související náklady?
Z různých zdrojů. Vedle členských příspěvků
získáváme finance hlavně od sponzorů, z některých dotací od FAČR a město Soběslav nám
taky pomáhá. Nyní jsem žádal dotaci od města v souvislosti s postupem do divize. Bez něj
a podpory dalších sponzorů bychom náklady
související s divizí nezaplatili. Oslovili jsme
řadu převážně soběslavských firem. Mezi největšími sponzory je především firma Banes,
dále firma Fert a.s., Spilka a Říha s.r.o, Metrostav a.s.,Motorjikov, Prüm, Vialit.. Od minulého

roku nás finančně podporuje také Envi-pur s.r.o.
Dále máme menší sponzory, kteří jsou neméně
důležití a podporují nás i jednotlivci.
Nedávno družstvo mužů zvítězilo v krajském
přeboru a postoupilo do divize. Vyhrálo
přitom téměř všechny zápasy v řadě. Čemu
přisuzujete tak velký úspěch?
Tohle mužstvo vždy mělo své kvality. Když
jej přebíral do svých trenérských rukou Radek
Hajič, říkali jsme si, že mají na víc. Povedlo
se nám několik zásahů do týmu a přijali jsme
pár nových hráčů. Řada z nich jsou soběslavští
odchovanci, kteří prošli fotbalovým klubem FC
MAS Táborsko nebo SK Dynamem v Českých
Budějovicích. Jsou mezi nimi například Lukáš
Podráský, Pavel Nohava, Honza Boháč, nebo
Martin Dvořák, který je shodou okolností hasič
jako já a vyhlédl jsem si ho na jednom z turnajů, kde jsme společně reprezentovali HZS.
Mužstvo tedy sice doznalo nějakých změn, ale
ne až tak markantních. Všichni si dobře sedli
a najednou to začalo fungovat. Náhle z toho
mužstva původně hrajícího na chvostu bylo
loňské třetí místo krajského přeboru, kde jsme
skončili snad o gól za Katovicemi a tento ročník
je ještě úspěšnější a KP jsme vyhráli o 16 bodů.
V rámci soutěže Divize A budete hrát
na různých místech po republice. Kam
se podíváte? Je takové cestování náročné
organizačně zvládnout? Budete mít ve vzdálenějších destinacích zajištěno ubytování?
Fotbalové zápasy se budou odehrávat v Jihočeském, Středočeském a Západočeském
kraji. Jihočeský a Středočeský kraj je pro nás
ještě relativně dostupný. Jsou tam města jako
Sedlčany, Jankov, Český Krumlov, Praha,
Plzeň. Ale v sobotu 12. 8. jsme jeli do Březové, která je od Soběslavi vzdálená 260 km. Podobný výlet nás čeká ještě do Karlových Varů
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a Mariánských Lázní. Všichni hráči
pracují, někteří i na dvě směny, takže
to bude opravdu náročné. Komfort
ubytování den dopředu by nás vyšel
příliš draho. Ten jsme jednoznačně
zamítli.
Jak jste se na divizní zápasy
v uplynulých několika týdnech
připravovali?
KP jsme skončili 17. června a již
12. 7. byl první trénink. Kluci měli
tedy přestávku pouze necelý měsíc. Apelovali jsme na to, aby celý
měsíc jenom neprolenošili. Přístup
k soutěži je zde již jiný. I když
se jedná stále ještě o amatérskou
soutěž, nikoliv profesionální, nároky na kondici a kvalitu hry jsou
vysoké. Tréninky se zintenzivnily,
takže hráči na hřišti alespoň pět dní
týdně strávili. Mezi tím odehráli také řadu zápasů, včetně MOL
Cupu nebo turnaje O pohár starosty.
Velká lekce přišla od Písku, který

hraje třetí ligu, ale netají se ambicemi postoupit do druhé ligy.
Od těch jsme dostali sedm gólů. Právě na tomto zápase se projevil rozdíl v kvalitě, včetně rychlosti hry.
Ale po tom velkém úspěchu alespoň
nebude mužstvo zaskočeno první
prohrou a porážky určitě přijdou.
Pak jsme hráli generálku s jindřichohradeckým fotbalovým týmem,
který byl na jaře druhým nejlepším
mužstvem hned po nás. S nimi jsme
naopak vyhráli 5:1. Čeká nás velká
výzva a budeme se s ní rvát, protože bez vyšších cílů, ambicí a chuti
se zlepšit by naše práce nedávala
smysl.
Doufám, že většina příznivců nám
bude přát, fandit a ne jen čekat na
zaváhaní.
-min-

ROZPIS UTKÁNÍ FK SPARTAK
SOBĚSLAV NA ZÁŘÍ 2017
2.

Soběslav

4.
2.

(září 2017)
9. 9.

10:00

17. 9.

9:30

Memoriál Pavla Háka - muži
MŽ - HC Tábor

(mistrovské utkání)

17. 9.

11:30

SŽ - HC Tábor

(mistrovské utkání)

17. 9.

17:00

muži - HC Tábor

(přátelské utkání)

20. 9.

17:00

Pojď hrát hokej - nábor

24. 9.

9:30

MŽ - Spartak Žebrák (mistrovské utkání)

24. 9.

11:30

SŽ - Spartak Žebrák (mistrovské utkání)

28. 9.

9:30

MŽ - SLH Střelci J. Hradec (mistrovské
utkání)

28. 9.

11:30

SŽ - SLH Střelci J. Hradec (mistrovské
utkání)

28. 9.

17:00

muži - TJ Sokol Radomyšl (mistrovské
utkání)

OLH TJ SPARTAK SOBĚSLAV
za přispění zúčastněných týmů
pořádá
XXIII. ročník

Memoriálu Pavla Háka
v kategorii „muži“
sobota 9. 9. 2017
Zimní stadion Soběslav
ÚČASTNÍCI:
OLH Spartak Soběslav
TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí
KLH Vajgar Jindřichův Hradec
HC Lední Medvědi Pelhřimov „B“

So 2.9.

Roudné

Soběslav

So 2.9.

17,00

muži

Soběslav

Chotoviny So 3.9.

10,00

dorost

10,00

žáci

3.

N.Bystřice

Soběslav

5.

Soběslav

Doubravka So 9.9.

3.

J. Hradec

Soběslav

So 9.9.

4.

Soběslav

6.

Plzeň Petřín

4.

Soběslav

5.

Kunžak

7.

10,00

žáci

17,00 muži

Ne 10.9. 10,00

dorost

Slavonice

So 16.9. 10,00

žáci

Soběslav

So 16.9. 10,15

muži

Jistebnice

Ne 17.9. 10,00

dorost

Soběslav

So 23.9. 10,00

dorost

Soběslav

Přeštice

So 23.9. 16,30 muži

5.

Kaplice

Soběslav

Ne 24.9. 10,00

žáci

8.

Aritma Praha

Soběslav

Čt 28.9. 10,15

muži

6.

Soběslav

Veselí

So 30.9. 10,00

žáci

HOKEJ
ROZPIS HOKEJOVÝCH ZÁPASŮ

Kunžak
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OPAKUJTE INZERÁTY
A ZÍSKEJTE SLEVU 10%
PODKLADY ZAŠLETE NA
e-mail : hlaska@musobeslav.cz
C

M

Y

více info o inzerci:
www.musobeslav.cz/mesto
-sobeslav/sobeslavska-hlaska

CM

ŘÁDKOVÁ INZERCE

MY

CY

CMY

Konzultant zdravé výživy
Miroslav Němec
bude v sobotu 2. září od 9.30
v ul. Nerudova - Pekárikovi

K

PRODEJ
•

Nemovitosti - www.inrekareality.cz

•

Prodám psí boudu zateplenou s předsíní.
D 170 cm, Š 90 cm, V 70 cm. Cena dohodou. Tel. 720 429 611.
KOUPĚ

•

Koupím dům, byt, nebo chatu v Soběslavi
a okolí. Tel. 776 092 862

•

Koupím moped Stadion, Babeta, pionýr
nebo jinou starší motorku CZ, JAWA
může být i nepojízdná nebo náhradní díly.
Tel. 721 707 587

•

Koupím menší byt v OV v panelovém
domě s výtahem ve Veselí nad Lužnicí,
v Soběslavi. Nejsem R. K.
Tel. 724 529 367

•

Koupím garáž Na Svépomoci popř.
vyměním za garáž Na Moskvě.
Tel. 776 301 859

•

Koupím byt v Soběslavi.
Tel. č. 604 443 527

•

Koupím byt v Soběslavi.
Tel. 601 561 420

•

Koupím garáž v Soběslavi.
Tel. 601 561 420
OSTATNÍ

•

Pronajmu byt 2+1 u Soběslavi, 65 m2,
po rekonstrukci, zařízený. Podmínka:
nekuřáci. Tel. 774 026 569

•

Hledám práci jako pomocná síla do kuchyně nebo uklízečka. Tel. 731 498 004

•

Galerie Tvoření v Soběslavi pořádá
od září 2017 tvořivé dílničky pro děti
i dospělé. Najdete nás i na Facebooku.
V případě zájmu volejte na tel. 606 614
773. Budeme se na Vás těšit i na vánočním trhu Rolničky.

•

Pronajmu byt 3+1 U Zastávky ve Veselí
nad Lužnicí, volný od září.
Tel. 720 236 726
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Čerpací stanice Elán v Soběslavi
PŘIJME VEDOUCÍ
I OBSLUHU
Bližší info na 777 742 727
Životopisy zasílejte na:
dvorakpavel@volny.cz

M BELT s.r.o.

HLEDÁME DLOUHODOBÝ
PRONÁJEM
rodinného domu Soběslav a okolí. Volejte na 774 666 988. Zn.
spolehliví nájemníci.

založeno 1990

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

AKTUALITY
www.musobeslav.cz
Infocentrum/
Informační středisko/Aktuality

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

technika na kompletaci
a servis transportních pásů a řemenů
Požadujeme dobrou manuální zručnost, flexibilitu a ŘP sk. B
tel./fax.: 381 521 162

info@mbelt.cz

Soběslav – u vlak. nádraží
27. září a 26. října 2017 - 17.50 hod.
13. října 2017 - 9.55 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích
kožek - cena dle poptávky.
Pá 9.00 – 16.00 hod.
Tel. 601 576 270, 728 605 840
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Soběslavská
pekárna informuje
své zákazníky, že rozšířila výrobu o cukrařinu.
Budeme postupně vyrábět vybrané cukrářské
výrobky vysoké kvality. V našich výrobcích
nebudeme používat žádné jiné tuky než
máslo, krémy budou na bázi smetany bez
jakéhokoli přidaného tuku. Nemalý sortiment
naší cukrařiny budou i bezlepkové výrobky.
Ve výrobcích budeme více používat různé druhy
zejména sezonního ovoce a zdraví prospěšných
surovin jako je třeba semínko quinoa.

Cukrařinu budeme vyrábět každý den ráno
přímo v naší prodejně v Nerudově ulici. Nebude
tedy vystavena žádnému transportu a bude
zaručeně čerstvá. Každému dni v týdnu bude
dominovat jeden nosný cukrářský výrobek
tak jako nyní čtvrtku vévodí ovocný košíček.
Výrobky budeme obměňovat dle Vašeho
zájmu. Již dnes vyrábíme míša řezy, tiramisu,
panna cottu (viz foto), ale i bezlepkové řezy.
Takže vedle pralinek a celočokoládových
bonboniér, lahůdek (chlebíčky, debrecínský
dalamánek, šunková brioška) vstupujeme také
na pole kvalitní cukrařiny.
Přijďte ochutnat. Věříme, že budete nadšeni.
Pokud si vzpomenete na nějaký výrobek
z Vašeho mládí, rádi Vám ho vyrobíme dle
Vašich přestav.
Těšíme se na Vás.
Kolektiv Soběslavské pekárny
(reklamní sdělení)

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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INFOCENTRUM
náměstí Republiky 148
otevřeno do 17. 9., dále na MěÚ náměstí Republiky 59
Sortiment:
- cyklistické, turistické mapy a průvodce
- turistické deníky, známky a vizitky
- suvenýry a trička s logem Soběslavi
www.musobeslav.cz/ infocentrum

Tel.: 601 339 095

Nejlevnější
Non-stop 24h

Nejlevnější
Non-stop 24h

TAX I
Dana

777 866 416

Veselí nad Lužnicí
Jirka 774 866 421

&

Venca

775 332 813

Soběslav
Václav 777 866 474
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Uzávěrka inzerce 10. 9., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
JUDr. Ing. Miroslav NOSEK, advokát,
oznamuje změnu místa a provozní doby kanceláře v Soběslavi
konzultační hodiny na MěÚ Soběslav skončily k 30. 6. 2017,
od 1. září 2017 budou nově v kanceláři Insurance waves s.r.o.
na nám. Republiky 143/14, Soběslav, poblíž lékárny
každý pátek od 13:00 do 16:00 hod.

Nabízené právní služby:






sepis kupních, darovacích, nájemních smluv k nemovitostem
vymáhání pohledávek, obrana před exekutory, oddlužení
sepis návrhů na rozvod, majetkové vypořádání manželů
zastupování před soudy v občanských, obchodních i trestních věcech
řešení pracovních problémů z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele
Mimo výše uvedenou dobu k zastižení v kanceláři na adrese:
Havlíčkova 690, Tábor (nejlépe po tel. domluvě), tel. 777 794 871
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