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AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN
Akce v Soběslavi:
2. – 8. 10. Týden knihoven – 21. ročník celostátní akce, knihovna,
3. 10. Role důvěry v mezilidských vztazích – seminář rodinného kouče Víta
Hrušky, knihovna, 17 h
3. 10. Partička s Ondrou Sokolem, Richardem Genzerem a Michalem Suchánkem, KDMS, 20 h
5. 10. Astrál, KDMS, 17 h
6. 10. Naučně předváděcí akce o filtrované kávě, kavárna Zrnko cafe, 18 h,
v případě zájmu také 20 h, z důvodu omezeného počtu míst je nutná rezervace
na tel. 777 874 727
8. 10. O selce lakomce – divadelní hra pro děti, KDMS, 10.30 h
10. 10. Univerzita 3. věku, KDMS malý sál, 10 h
10. 10. Cesty k dětskému úsměvu – výstava o činnosti I MY, o.p.s., knihovna,
výstava potrvá od 10. 10. do 10. 11.
12. 10. Karel Vepřek – koncert, čajovna Rolnička, 19 h
13. 10. Podzimní festival pěveckých sborů – 3. ročník, KDMS, 19 h
16. 10. Od Tábora až do Antarktidy a na konec světa – cestopisná přednáška,
Rožmberský dům, 17 h
18. 10. Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála Bláznovství – divadelní hra, KDMS, 19 h

Pozvánka na seminář
„Kotlíkové dotace“
Seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností
(kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“ se uskuteční
dne 04. 10. 2017 od 16:00 hodin v Kulturním domě
města Soběslavi (malý sál, 1. patro, zadní vchod),
Jirsíkova 34, Soběslav.
Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami
získání finanční podpory na výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných
domech v rámci kotlíkových dotací v Jihočeském kraji. Informace budou prezentovány zástupci Krajského
úřadu Jihočeského kraje, kteří budou kotlíkové dotace
na Odboru evropských záležitostí přímo administrovat.
Ing. Jan Mošnička, OŽP

Soběslavská soutěž
s muchomůrkou
Město Soběslav připravilo ve spolupráci s firmou
EKO-KOM, a. s., pro žáky mateřských a základních
škol v Soběslavi soutěž s názvem „Soběslavská
soutěž s muchomůrkou“ zaměřenou na třídění
komunálního odpadu. Soutěž bude distribuována
mezi děti v MŠ Duha, MŠ Nerudova ulice a obou
základních škol v Soběslavi. Úkolem soutěžícího
je správně určit barvu kontejnerů na separovaný odpad,
popř. místo, kam patří jednotlivé odpady zobrazené na
letáku. K tomu využije pastelky, které obdrží spolu
s letákem. Nakonec soutěžící na zadní stranu herního
kuponu doplní údaje o sobě a tuto část buď odešle
prostřednictvím České pošty na předtištěnou adresu
nebo vhodí do sběrného boxu ve vestibulu městského
úřadu na náměstí Republiky 59/I. Uzávěrka soutěže
je 10. října 2017. Jména výherců budou zveřejněna
v Soběslavské hlásce a na webových stránkách města.
Ing. Radek Bryll
tajemník MěÚ Soběslav

Univerzita třetího věku
Univerzita třetího věku bude v říjnovém semestru
pokračovat studiem výukového programu nazvaného České dějiny a jejich souvislosti. Jeho garantem
je prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. Všechny zájemce
srdečně zveme. 		
Ludmila Zbytovská

19. 10. Napříč Indií 3 – cestopisná přednáška Michaely Klos, knihovna, 17 h
24. 10. Univerzita 3. věku, KDMS malý sál, 10 h
25. 10. Doktorka z domu trubačů – přednáška věnovaná jedné z nejpozoruhodnějších žen 20. století – Vlastě Kálalové, provdané di Lotti, Rožmberský dům,
17 h (Více na str. 8)
29. 10. Deskohraní – přijďte si s dětmi zahrát deskové hry, Kino Soběslav, 14 – 18 h

Akce v okolí:
12. – 14. 10. Mezinárodní festival outdoorových filmů, Kino Svět Tábor, více na
www.outdoorfilms.cz

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 11.10. a 25.10.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375

říjen 2017

3

ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
16. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 5. září 2017
Usnesení č. 16/248/2017
Rada města projednala připravované rozvojové projekty města předložené starostou města
Ing. Jindřichem Bláhou.
Usnesení č. 16/249/2017
Rada města se seznámila s návrhem finální úpravy centrální části náměstí Republiky
v Soběslavi – 5. etapa, zpracovaným Ateliérem Kročák, České Budějovice.
Usnesení č. 16/250/2017

Rada města schvaluje nové „Zásady pro vydávání zpravodaje Soběslavská hláska“ dle návrhu předloženého vedoucí odboru organizačního
a správy majetku paní Věrou Hanzalovou
s účinností od 6. 9. 2017.

Usnesení č. 16/251/2017
Rada města bere na vědomí informaci ředitele Kulturního domu města Soběslavi Mgr. Petra Valeše o programu a organizačním zajištění Soběslavských slavností Rožmberských,
které se uskuteční v sobotu 16. září 2017.
Usnesení č. 16/252/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 39 ke smlouvě o zabezpečení separovaného
sběru ve městě Soběslav ze dne 26. 6. 1996
uzavřené mezi městem Soběslav a firmou
Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, kterým
dochází v souvislosti s rozšířením separovaného sběru k navýšení ceny za zajištění jeho
svozu a likvidace v Soběslavi a městských
částech Chlebov a Nedvědice v roce 2017
o 80.940 Kč + DPH na celkových 731.810
Kč + DPH.
Usnesení č. 16/253/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav
a firmou Servodata, a. s., Praha, kterým dochází k posunutí termínu dokončení studie
proveditelnosti projektu „Modernizace IT
vybavení MěÚ Soběslav“ do 30. 9. 2017.
Usnesení č. 16/254/2017
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Soběslav a Římskokatolickou farností
Soběslav na opravy kostela sv. Petra a Pavla,
který je ve vlastnictví církve, ve výši 1.034.800
Kč (z toho 933.000 Kč ze státního rozpočtu
a 101.800 Kč z rozpočtu města Soběslavi)
a dále souhlasí s uzavřením veřejnoprávní

smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem
Soběslav a p. Karlem Pakostou, Soběslav, na
opravu hradební zdi na pozemku parc. č. 129/4,
která je ve vlastnictví p. K. Pakosty, ve výši
201.600 Kč (z toho 168.000 Kč ze státního rozpočtu, 33.600 Kč z rozpočtu města) v souladu
s Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR
a Rozpisem účelové dotace poskytnuté ze
státního rozpočtu v Programu regenerace
MPR a MPZ na rok 2017 pro městskou památkovou zónu Soběslav.
Usnesení č. 16/255/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit přijetí daru od Římskokatolické farnosti Soběslav – pozemku parc. č. 885 v k.
ú. Soběslav, jehož součástí je stavba kostela
sv. Marka včetně jeho součástí a příslušenství, zřízení věcných břemen služebnosti
k výše uvedenému daru ve prospěch Římskokatolické farnosti Soběslav a ve prospěch
Biskupství českobudějovického a zřízení
předkupního práva daru ve prospěch Římskokatolické farnosti Soběslav.
Usnesení č. 16/256/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 1874/235
o výměře 54 m2, p. č. 1874/247 o výměře
1 014 m2, p. č. 2756/78 o výměře 805 m2
a podíl ve výši 2/3 z pozemku p. č. 2617/25
o výměře 12 749 m2, vše v k. ú. Soběslav,
od Ing. Pavla Šťovíčka, Praha. Rada města
doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi podílu ve výši 1/3 z pozemku p. č. 2617/25
o výměře 12 749 m2 v k. ú. Soběslav od společnosti Českomoravská pozemková, s. r. o.,
Praha.
Usnesení č. 16/257/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o závazku mezi městem Soběslav a společností Dividend plus, spol. s r. o., Tábor, ve které se společnost Dividend zavazuje k vybudování poldru na pozemcích
p. č. 3664/116 a 3664/117 v k. ú. Soběslav
ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu
dle platného územního plánu města.
Usnesení č. 16/258/2017
Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 15/245/2017 souhlasí s uzavřením smlouvy
o výpůjčce mezi městem Soběslav a p. Martinem Tomanem, Soběslav, za účelem bezplatného přenechání k užívání rehabilitačního
přístroje Rotren Solo X. Smlouva bude uzavřena na dobu pěti let s možností opětovného
prodlužování.
Usnesení č. 16/259/2017

Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 7/111/2017 bere na vědomí informaci tajem-

níka MěÚ Soběslav Ing.
Radka Brylla o navýšení
nákladů akce „Rybník
Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce
krajiny“ z důvodu povinnosti zajištění eko-dozoru z původních 29.891.950 Kč + DPH
na 30.841.950 Kč + DPH.

Usnesení č. 16/260/2017
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 na adrese Soběslav, Soběslav II,
tř. Dr. Edvarda Beneše čp. 59/34, do nájmu
Nikole Malenické.
Usnesení č. 16/261/2017
Rada města souhlasí s rozšířením programu
15. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční ve středu 20. 9. 2017
od 18:00 hodin v malém sále Kulturního
domu města Soběslavi, o následující body:
 Schválení projektu „Rybník Nový
u Soběslavi – posílení přirozené funkce
krajiny“
 Schválení projektu „Zimní stadion
v Soběslavi – snížení energetické náročnosti“
Usnesení č. 16/262/2017
Rada města souhlasí s umístěním pamětního kamene na pozemku parc. č. 227/2
v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města,
na počest znovuobnovení Sokola v Soběslavi
po roce 1989.
Usnesení č. 16/263/2017
Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského o postupu prací na realizaci inženýrských sítí na sídlišti Svákov – 2. etapa.
Usnesení č. 16/264/2017
Rada města bere na vědomí informaci
tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o povinnostech vyplývajících z novelizace zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

USNESENÍ
17. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 19. září 2017

Usnesení č. 17/265/2017
Rada města bere na vědomí informaci starosty
města Ing. Jindřicha Bláhy o postupu prací
na přípravě projektu „Dopravní přestupní
terminál Soběslav“.
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Usnesení č. 17/266/2017
Rada města se seznámila se studií vedení
cyklistické dopravy v centru města zpracovanou Ing. Martinem Jáchymem, České Budějovice.
Usnesení č. 17/267/2017
Rada města projednala návrh bruslařské dráhy
„U Plovárny, u řeky Lužnice“ zpracovaný
firmou ADOS – Ing. Adolf Jebavý, Brno.
Usnesení č. 17/268/2017
Rada města bere na vědomí stav objektu
bývalého domu dětí a mládeže na pozemku
parc. č. 318/3 v k. ú. Soběslav dle statického posudku zpracovaného Ing. Václavem
Müllerem, Tábor.
Usnesení č. 17/269/2017
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce: „Dětské hřiště Svákov – herní prvky a mobiliář“, které se uskutečnilo 4. 9. a 18. 9. 2017 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Wotan Forest, a. s., České Budějovice, za cenu
393.310 Kč + DPH.

částky ve výši 48.000 Kč ze schváleného
rozpočtu města na rok 2017 Farnímu sboru
Českobratrské církve evangelické Soběslav
na částečnou úhradu nákladů spojených
se
zřízením
bezbariérového
vstupu
do evangelického kostela v Soběslavi.
Usnesení č. 17/272/2017
Rada města souhlasí se zapojením Základní
školy Soběslav, Komenského 20, do projektu s názvem „ZŠ Soběslav, Komenského“,
reg. č. CZ.02.3.68./0.0/0.0/16_022/0005399,
v rámci výzvy č. 02_16_022 „Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ z Operačního
programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, který
je zaměřený na osobnostně profesní rozvoj
pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků
a podporu mimoškolních aktivit v období od
1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Celkové náklady na
tento projekt ve výši 1.166.298 Kč jsou plně
hrazeny z Evropského sociálního fondu a ze
státního rozpočtu.

Usnesení č. 17/270/2017
Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 15/222/2017 ukládá místostarostovi města
Mgr. Vladimíru Drachovskému zajistit
zpracování finálního návrhu koncepce
rozvoje a udržitelnosti dětských hřišť
v Soběslavi, Chlebově a Nedvědicích.

Usnesení č. 17/273/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem
Soběslav a firmou KP projekt, s. r. o., České
Budějovice, ze dne 2. 6. 2017, kterým dochází
k posunutí termínu podání žádosti o dotaci na
akci „Zimní stadion v Soběslavi – snížení
energetické náročnosti“ v rámci Operačního
programu Životní prostředí, Prioritní osa 5 –
Energetické úspory, do 30. 11. 2017.

Usnesení č. 17/271/2017
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční

Usnesení č. 17/274/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy

o
dílo
mezi
městem
Soběslav
a Ing. Miroslavem Pantoflíčkem, projektová
činnost Soběslav, na zhotovení projektové
dokumentace
pro
stavební
povolení
a provedení stavby na akci „Zimní stadion
v Soběslavi – snížení energetické náročnosti“
za cenu 197.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 17/275/2017
Rada města souhlasí s uzavřením příkazní
smlouvy mezi městem Soběslav a firmou
Tareka, s. r. o., Tábor, na výkon technického dozoru investora v rámci stavby „Zateplení domu č. p. 109/I v Soběslavi“ za cenu
39.800 Kč + DPH.
Usnesení č. 17/276/2017
Rada města souhlasí na návrh bytové
komise s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 na adrese Soběslav, Soběslav
I, Protifašistických bojovníků čp. 134/14,
do nájmu Ivetě Pasekové a s přenecháním městského bytu velikosti 3+0 na adrese Soběslav, Soběslav II, Kadlecova
čp. 321/1, do nájmu Dagmar Fialové.
Usnesení č. 17/277/2017
Rada města na základě výběrového řízení
organizovaného Mateřskou školou DUHA
Soběslav souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi MŠ Duha a firmou Dřevovýroba
Vaněk, s. r. o., Soběslav, která zvítězila
ve výběrovém řízení na realizaci zakázky
„Zahrada sedmi barev“ – 1. etapa za cenu
846.089,04 Kč vč. DPH.

Město Soběslav
vyhlašuje výběrové řízení podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 Sb.
na obsazení místa
pracovníka odboru dopravy a vnitřních věcí Městského úřadu v Soběslavi
– registr řidičů
Místo výkonu práce: MěÚ Soběslav
Předpoklady:
• státní občan ČR (popř. cizí státní občan
s trvalým pobytem v ČR),
• dosažení věku 18 let se způsobilostí
k právním úkonům,
• bezúhonnost.
Jiné požadavky:
• středoškolské vzdělání s maturitou nebo
vysokoškolské vzdělání,
• schopnost komunikace,
• znalost práce s PC – WORD, EXCEL,
Internet,
• znalost veřejné správy výhodou.
V písemné přihlášce uvede uchazeč tyto
náležitosti:

•
•
•
•
•

jméno, příjmení, titul,
datum a místo narození,
státní příslušnost,
místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu nebo číslo
dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního občana,
• datum a podpis
a dále doloží:
• životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících
se správních činností,
• výpis z evidence rejstříků trestů ne starší
3 měsíců, u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem; pokud

takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání.
Platové zařazení: dle NV č. 564/2006 Sb.
v platném znění – 9. platová třída
Přihlášky je možné podat písemnou formou
nejpozději do 5. 10. 2017 na podatelnu
Městského úřadu v Soběslavi – náměstí
Republiky čp. 59/I, Soběslav.
Bližší informace podá tajemník MěÚ v Soběslavi
Ing. Radek Bryll, tel. č. 381 508 121.
Předpokládaný termín nástupu: říjen 2017
Ing. Radek Bryll
tajemník Městského úřadu v Soběslavi
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M ě s t o

S o b ě s l a v

vyhlašuje výběrové řízení
na pracovníka kanceláře tajemníka MěÚ Soběslav – oddělení investic města
(pracovní pozice – vyhledávání dotačních titulů, podání žádosti o dotaci a koordinace průběhu investičních akcí)
K písemné přihlášce připojí uchazeč tyto
doklady:
• životopis, ve kterém uvede údaje
o dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech a dovednostech vztahujících
se k požadovanému výkonu činnosti

Základní předpoklady:
• minimálně středoškolské vzdělání s
maturitou
• státní občan ČR (popř. cizí státní občan
s trvalým pobytem v ČR)
• věk minimálně 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší
než 3 měsíce
• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání

Výhodou je:
• praxe ve státní správě
• znalost zákona o zadávání veřejných
zakázek a zkušenosti s čerpáním dotací

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2018

v jeho průběhu nebo nevybrat žádného
uchazeče.
Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek,
adresa:
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady
je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel
obdržel nejpozději 13.10.2017. Přihlášku
je možno podat osobně nebo prostřednictvím
České pošty na adrese Městský úřad Soběslav,
nám. Republiky 59/I, 392 01 Soběslav.

Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou.

Další informace podá tajemník MěÚ v Soběslavi
Ing. Radek Bryll, tel. č. 381 508 121.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto
výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv

Ing. Radek Bryll
tajemník MěÚ Soběslav

M ě s t o

S o b ě s l a v

vyhlašuje výběrové řízení
na pracovníka kanceláře tajemníka MěÚ Soběslav – oddělení informatiky
Základní předpoklady:
• minimálně středoškolské vzdělání
s maturitou v oblasti výpočetní techniky
• znalost správy a údržby počítačové sítě,
serverů včetně aplikací, SQL databáze,
správa jednotlivých stanic
• státní občan ČR (popř. cizí státní občan
s trvalým pobytem v ČR)
• věk minimálně 18 let

K písemné přihlášce připojí uchazeč tyto
doklady:
• životopis, ve kterém uvede údaje
o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech vztahujících se k požadovanému výkonu
činnosti
• výpis z evidence Rejstříku trestů
ne starší než 3 měsíce
• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání

• bezúhonnost
Výhodou je:

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2018

• praxe ve státní správě

Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou.

průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek, adresa:
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel
obdržel nejpozději 13.10.2017. Přihlášku
je možno podat osobně nebo prostřednictvím
České pošty na adrese Městský úřad Soběslav,
nám. Republiky 59/I, 392 01 Soběslav.
Další
informace
MěÚ v Soběslavi
tel. č. 381 508 121.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výbě
rové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho

podá
tajemník
Ing. Radek Bryll,
Ing. Radek Bryll
tajemník MěÚ Soběslav

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ kogenerační jednotky v Soběslavi
Kdy:
Kde:
Adresa:

Pátek 6. října 2017 10 - 12, 14 - 16
Soběslav, kotelna Svákov
Sídliště Svákov 884

Chcete vědět, jak vypadá kogenerační jednotka a jakým
způsobem funguje? Přijďte se podívat do kotelny na Sídlišti
Svákov v Soběslavi, kde je kogenerační jednotka v provozu již od března roku 2014. V Soběslavi společnost E.ON
vystavěla a provozuje tři kogenerační jednotky o celkovém instalovaném výkonu 953 kWe, které dodávají městu

a jeho obyvatelům prostřednictvím Správy města více než
12 000 GJ tepla ročně.
Co vás čeká?
• Prohlídka s technickým výkladem zástupců
E.ON
• Představení spolupráce v oblasti kogenerace
s firmou E.ON
• Občerstvení
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod
číslem 135/2017 na dny 20. října od 14 hodin do 22 hodin a 21. října
od 8 hodin do 14 hodin. Hlasování se mohou účastnit občané České
republiky, kteří dosáhli alespoň druhý den voleb věku 18 let, nebrání
jim překážka volebního práva, a kteří se při hlasování prokáží platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem. Voličům, kteří nebudou
moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni,
je tradičně umožněno volit na voličský průkaz, o který můžou žádat již
nyní. Písemná žádost musí být doručena městskému úřadu nejpozději
sedm dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října a musí být opatřena ověřeným
podpisem voliče. Žádost lze doručit také prostřednictvím datové
schránky. Rovněž tak je možno požádat i osobně, a to až do uzavření
stálého seznamu voličů - tj. dva dny před volbami. Hlasovací lístky
budou voličům doručeny na jejich adresu trvalého bydliště nejpozději
do 17. října. V případě nedoručení si je může volič vyzvednout na MěÚ
nebo přímo ve volební místnosti. Volič, který se zejména ze zdravotních
důvodů nebude moci osobně dostavit do volební místnosti, může požádat
o návštěvu členů komise s přenosnou volební urnou v místě jeho bydliště
a to na telefonním čísle 381 508 114 nebo požádat přímo volební komisi.
Pavlína Chalupská
odbor organizační a správy majetku

OTISKOVÁNÍ ČLÁNKŮ
V SOBĚSLAVSKÉ HLÁSCE
Zastupitel města Soběslavi za Piráty pro Soběslav
Martin Kákona se obrátil na redakci Soběslavské
hlásky se sdělením, ve kterém vyjádřil nesouhlas
se způsobem, jakým redakce otiskuje jeho články
v Soběslavské hlásce. Ohradil se proti zpožděnému uveřejňování článků, krácení a jakékoliv
jiné úpravě či připojeným komentářům. K tomuto sdělení bychom rádi uvedli, že redaktor
ve věci otištění příspěvků zastupitelů postupuje
v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně
některých dalších zákonů (tiskový zákon) a Zásadami
pro vydávání zpravodaje Soběslavská hláska, přičemž
dodržuje zákonem stanovenou lhůtu pro otištění příspěvků zastupitele, která je stanovena na tři měsíce
od zaslání sdělení vydavateli. Komentáře a odpovědi
kritikou dotčeného subjektu jsou zařazovány do Hlásky především z toho důvodu, aby byla zajištěna větší
objektivita zveřejňovaných informací.
Pan Kákona se dále na redakce obrátil s nesouhlasem ohledně opakovaného zásahu města do petičního
stánku, organizovaného Piráty pro Soběslav, který byl
v posledních dvou letech pořádán během Soběslavských slavností Rožmberských. Upozornil na fakt,
že při pořádání petice ve věci neoprávněného zásahu
městské policie dal Pirátské straně soud za pravdu
a krajský úřad dal Pirátské straně za pravdu i v kauze
nepovoleného shromažďování. Faktem je, že k pořádání petice nepotřebují politické strany povolení.
Zda je ale vhodné zneužívat ke své politické propagaci veřejné oslavy, které jsou určeny k odpočinku
a pro zábavu místních občanů, je na zvážení každého
jednotlivce. 			
redakce

V NÁSLEDUJÍCÍCH MĚSÍCÍCH
ODVOLÍME I PREZIDENTA ČR
Po roce se opět nachýlily volby. V minulém roce během voleb
do Senátu Parlamentu České republiky přišla splnit svou volební povinnost i nevěsta se ženichem. Necháme se překvapit, jaká
volební účast bude v Soběslavi v říjnu. Jisté ovšem je, že z předvolebního kolotoče nyní v podstatě nevyjdeme. Vedle voleb do poslanecké sněmovny již podruhé odvolíme 12. a 13. 1. 2018 (v případě druhého kola 26. a 27. 1. 2018) v přímé volbě prezidenta ČR
a v říjnu téhož roku nás čekají volby do zastupitelstev obcí.
						
-min-

V říjnu minulého roku odvolila i nevěsta se ženichem. Volit přišli
jako svobodný pár, úřad ale opustili jako novomanželé.

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA
V JIHOČESKÉM KRAJI
S ohledem na neustálý vývoj potřeb
ve všech společenských a ekonomických
oblastech je třeba také modernizovat stávající dopravní cesty nebo vytvářet nové,
které budou dostatečně reagovat na nově
vzniklé potřeby. Modernizace a výstavba silnic a železnic zásadně přispívá ke
zlepšení kvality života obyvatel. Zkrácení
cestovních dob, snížení negativních vlivů
či hlukové zátěže, vyvedení tranzitní dopravy z center měst, zkvalitnění cestování
či zlepšení dostupnosti veřejné dopravy pro

osoby se zdravotním hendikepem, to vše
jsou cíle, které se daří plnit i díky Operačnímu programu Doprava 2014-2020 (dále
jen „OPD2“).

Nejvýznamnější zdroj prostředků
pro dopravní infrastrukturu
OPD2, který navazuje na Operační program
Doprava 2007–2013 (dále jen „OPD1“),
představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní
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infrastruktury v České republice v programovém období 2014–2020. Jedná se o jeden z největších operačních programů v České republice. Prostřednictvím OPD2 je možné financovat
infrastrukturu pro železniční dopravu, kombinovanou nákladní dopravu a městskou veřejPlánované projekty OPD2 (Jihočeský kraj):
Název
projektu

Místo realizace

Rameno
Praha - ČB

Sudoměřice - Votice,
Soběslav - Doubí, Ševětín
- Dynín

Dálnice D3

Veselí nad Lužnicí-Bošilec
Bošilec-Ševětín
Ševětín-Borek
Borek-Úsilné
Úsilné-Hodějovice
Hodějovice-Třebonín
Třebonín-Kaplice nádraží
Kaplice nádraží-Nažidla
Nažidla-Dolní Dvořiště,
státní hranice

nou dopravu; dále pak silniční infrastrukturu
ve vlastnictví státu (dálnice i silnice I. třídy);
a v neposlední řadě též veřejnou infrastrukturu
pro čistou mobilitu (dobíječky pro elektromobily a čerpací stanice pro alternativní paliva), modernizaci železničního vozového parku a flotily
nákladních plavidel.

Nové silnice a modernizované železniční
tratě v Jihočeském kraji

V letech 2007-2013 bylo prostřednictvím OPD1
podpořeno celkem 419 projektů, díky nimž bylo
postaveno a zrekonstruováno 319 km dálnic
a silnic I. třídy a zmodernizováno 675 km železničních tratí. Jednalo se zejména o modernizace
železničních tratí (včetně jejich elektrifikace),
výstavbu nových zabezpečovacích zařízení
na přejezdech, rekonstrukci železničních stanic
a výstavbu dálnic a silničních obchvatů či jejich
modernizaci.
Přímo v Jihočeském kraji pak bylo prostřednictvím OPD1 realizováno 28 projektů týkajících se dopravy, jejichž prostřednictvím bylo
zrekonstruováno 83,74 km železničních tratí
a postaveno nebo zrekonstruováno 34,58 km
silnic.
Díky výstavbě křižovatky v rámci projektu
„Rychlostní silnice R4 křižovatka I/20 – Nová
Hospoda“ byly výrazně zkráceny jízdní doby,
zejména díky odstranění dopravních kongescí, a došlo také ke zvýšení bezpečnosti jízdy.
Realizací projektu tak byla zlepšena dostupnost
regionu a sníženy negativní dopady dopravy
na životní prostředí. Celková délka všech úseků
dotčených výstavbou činila 2 610 m. Součástí
stavby bylo rovněž 6 mostních objektů o celkové délce 460 m, 140 m opěrných zdí a 550
m protihlukových stěn. Pro začlenění do krajiny a snížení dopadů na životní prostředí byla
součástí stavby i pasivní protihluková opatření
a ozelenění stavby.
V oblasti železniční dopravy představuje
významný projekt například „Modernizace trati
Tábor – Sudoměřice u Tábora“. Tento elektrifikovaný traťový úsek byl v minulosti jednokolejný, přičemž nedostatečná údržba navíc vedla

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Straka Matěj
Čejková Josefína
Kvočka Martin
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

v některých místech k omezení rychlosti. Realizací projektu došlo ke zdvoukolejnění tohoto
úseku trati a rovněž k výstavbě dvou směrových
přeložek trati. První z nich přemostila dálnici
D3 a na druhé byl zbudován nový dvoukolejný
tunel o délce 430 m. Zbudovány byly rovněž
mimoúrovňové přístupy pro osoby se sníženou
pohyblivostí a realizovány byly i úpravy omezující působení hluku ze železničního provozu
formou protihlukových stěn a individuálních
opatření na jednotlivých objektech.

Nejen dobudování dálnice
Mezi nejvýznamnější dopravní projekty v oblasti jižních Čech bezesporu patří dobudování
dálnice D3. Do roku 2023 je plánováno propojit Veselí nad Lužnicí s Dolním Dvořištěm.
V rámci budovaných úseků bude mj. realizováno mnoho mostních objektů, několik mimoúrovňových křižovatek a jeden hloubený tunel.
V rámci železničního ramene Praha-České Budějovice dojde ke zdvoukolejnění úseku Sudoměřice-Votice, který bude zároveň nově trasován převážně na přeložce tratě se dvěma tunely
a s estakádami. Zdvoukolejněn a nově trasován
na přeložce s jedním tunelem bude také úsek
Soběslav–Doubí. Ve vybraných stanicích
a zastávkách budou rovněž zřízeny mimoúrovňové bezbariérové přístupy pro cestující a vybudováno nové zabezpečovací zařízení.
Více informací se dozvíte na webu OPD2 –
www.opd.cz/jiznicechy nebo můžete navštívit
Eurocentrum, které má pobočku také v Českých
Budějovicích.
Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy

VZPOMÍNÁME
Dne 11. 9. uplynulo 10 let a 31. 10. to bude 16
let, co mě opustili moji milovaní rodiče Marie
a František Jindovi. Bez Vašeho rodičovského tepla, lásky a jistoty je bolest v mém srdci
nepopsatelná i po tolika letech.
S láskou stále vzpomíná dcera Dana s rodinou.

Dne 26. 10. 2017 uplynou tři
smutné roky, co nás navždy
opustil náš milovaný tatínek
a manžel pan Petr Panocha.
Nikdy nezapomenou a stále vzpomínají manželka, syn
a dcera s rodinou.

Úmrtí:
Kroupová Margita
Malíková Růžena
Bláhová Božena
Červenková Jiřina
Dvořáková Květuše
Plachý Jiří

Dne 26. 10. 2017 uplyne
14 let, co nám navždy odešla naše drahá maminka
a babička paní Anna
Dušková.

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Dne 11. 10. uplyne
jeden rok, co nás
navždy opustil pan
Jaroslav Novotný.
S láskou vzpomínají
manželka
a dcera s rodinou.

Dne 18. 11. 2017 uplyne 54
let, co zemřel náš tatínek
pan Jan Dušek. Byl oblíbeným malířem pokojů,
muzikantem tělem i duší
a zároveň hudebním skladatelem. Za tichou vzpomínku děkují Kupkovi
a Šanderovi.

Dne 4. října uplyne již 50 let,
kdy nás opustil náš milý tatínek, pan Karel Hoffmann
ve věku pouhých 57 roků.
Stále vzpomínají synové Karel
a Jiří s rodinami.
PTP 1953

Dne 16. 10. 2017 uplyne 7 let,
co nás navždy opustil tatínek,
manžel a dědeček Jaroslav
Varga.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami.
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Dne 30. 8. 2017 uplynulo
15 let od úmrtí naší milované maminky a babičky paní
Marie Krausové. Za tichou
vzpomínku děkují a s láskou stále vzpomínají dcera
Naďa a synové Roman, Jirka a Honza s rodinami.

Kdybych se jednou ztratil,
na cestu bych se vrátil, kudy
jsi se mnou šla …
24. 10. 2017 uplyne 10 let,
co nás navždy opustil pan
František Hartl. S láskou
vzpomínají manželka Helena, děti a vnoučata.

KURZ PALIČKOVANÉ KRAJKY
V mimosezónním období
Blatské muzeum již poněkolikáté nabízí možnost
účastnit se kurzu textilních řemesel. Kurz paličkování pro začátečníky
i pokročilé bude od 3. 10.
do 30. 1. probíhat opět
každé úterý od 17:30
hodin v soběslavském Rožmberském domě.
Vedoucím kurzu bude lektorka textilních uměleckých řemesel Lenka Jelínková. Kurzovné
za 15 lekcí činí 500 Kč a je splatné přímo na
místě.
ZA VODNÍMI DÍLY
VESELÍ N. L. A MEZIMOSTÍ
Se spolkem Přátelé historie Veselí nad Lužnicí
a okolí pořádáme v sobotu 14. 10. komentovanou
procházku za vodními díly Veselí nad Lužnicí
a Mezimostí. Regulace vodních děl probíhala
v našem okolí nepřetržitě od 12. století a byla
završena ve druhé polovině 20. století. Během
prohlídky budou k vidění i letecké snímky
veselských vodotečí a staré „vodní mapy“,
popovídáme si o dějinách místních vodovodů
a vodáren a dozvíme se také řadu zajímavostí
(např. za jaké částky se v minulosti vykupovaly
pozemky na stavbu vodních děl anebo jaká
trestná činnost byla spojená s regulací řek). Sraz
s průvodci, jimiž jsou tradičně Václav Jelínek
a Mgr. Petr Šťovíček, bude v 9 hodin před
Weisovým domem.
„OD TÁBORA ...“ AŽ DO
ANTARKTIDY A NA KONEC SVĚTA
Cestopisný přednáškový cyklus „Od Tábora
až na konec světa“ v říjnu vstupuje do svého
19. ročníku. V jeho rámci jsme naplánovali
7 přednášek a máme se opravdu na co těšit.
A nejen proto, že vystřídáme snad všechny
dopravní prostředky. S Miloslavem Martanem,
majitelem CK Ocean z Prachatic, se během
dvou večerů podíváme do národních parků

Dne 29. 9. 2017 by naše
mamka, babička a prababička paní Milena Lopušanová oslavila 80. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají
dcery Hana, Eliška, Marie,
syn Milan, vnoučata a pravnoučata.
Moc nám chybíš.

Obec Roudná ve spolupráci s hudebně-literárním seskupením HAMAVE
a Římskokatolickou farností Janov
Vás srdečně zvou na

BENEFIČNÍ KONCERT
NA OPRAVU VARHAN
Sobota 14. října 2017 od 18 hod.

Dokud se zpívá ...

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Zdá se to až neuvěřitelné, ale 3. 11. 2017 uplyne již 5 let, co nás po těžké nemoci opustil náš
kamarád, oblíbený pedagog a hlavně skvělý člověk pan PaedDr Vladimír Trešl. Vzpomínkový
večer se bude konat v salonku restaurace Nikola
v pátek 3. 11. 2017 od 20 h. Děkuji všem, kteří
přijdou na Vláďu zavzpomínat.
Jiřina Kocourková

USA, z nichž ten vůbec nejslavnější a navíc
první na světě (Yellowstone National Park)
byl vyhlášen už před 145 lety. S říčanským
cestovatelem Danielem Urbanem se vydáme
historickou „škodovkou“ 100 do Ruska, střední
Asie, Íránu a Turecka. Na jaře pak projedeme
Nový Zéland na kole (s Tomášem Kohoutem)
a Etiopii na motorce (s Lenkou Růžičkovou).
První (a pak ještě únorový) večer však bude
netradičně patřit mořeplavbě a přednášce
Antarktida – z konce světa na konec světa. Začínáme výjimečně v pondělí 16. 10.
v 17 hodin v Rožmberském domě. Brněnský
cestovatel Ing. Jaromír Novák nás vezme
na dobrodružnou plavbu historickou trojstěžňovou plachetnicí z Ohňové země přes Drakeův
průliv do Antarktidy a dále až do Kapského
Města. Během říjnového vyprávění navštívíme kromě antarktické pevniny také souostroví
Jižní Shetlandy a ostrovy ve Weddellově moři,
kde sídlí i česká antarktická základna. Budeme
zápasit s otevřeným mořem, proplouvat mezi
ledovými krami, ale také pozorovat kolonie tučňáků a lachtanů.
DVĚ OSOBNOSTI VE „STARÝCH
I NOVÝCH ZVĚSTECH“:
ŠVEJK – MÝTY A SKUTEČNOST
V říjnu zahajujeme i 8. ročník našeho historickovlastivědného přednáškového cyklu „Staré
i nové zvěsti“, a to hned v obou našich městech.
V pátek 20. 10. v 17 hodin vás srdečně zveme
do Weisova domu ve Veselí n. L. na přednášku
věnovanou literární postavě Josefa Švejka.
Spisovatel Jaroslav Hašek použil ve svém
románu o Švejkovi jména skutečně existujících
osob, s nimiž se během svého života setkal.
Jejich vlastnosti a charakter ale často značně
pozměnil. Jaké byly skutečné osudy nadporučíka
Lukáše, hejtmana Ságnera, účetního šikovatele
Vaňka a dalších? A jaký vztah měl jeden
z předobrazů dobrého vojáka Švejka k Veselí
nad Lužnicí? Na tyto a další otázky se pokusí
odpovědět historik a publicista Jan Ciglbauer
ze spolku Jednadevadesátníci, připomínajícího
vojenskou tradici českobudějovického C. a K.
pěšího pluku č. 91.

v Janově
Účinkují:
Hana Žvachtová - zpěv
Martina Pechová - klávesy
Věra Hanzalová - průvodní slovo

DOKTORKA Z DOMU TRUBAČŮ
V soběslavském Rožmberském domě začínáme
ve středu 25. 10. v 17 hodin vzpomínkou na
významnou osobnost nejen jižních Čech.
Před rokem totiž uplynulo 120 let od narození
jedné z nejpozoruhodnějších českých žen 20.
století – Vlasty Kálalové, provdané di Lotti.
Pocházela z Bernartic, vystudovala medicínu
a měla mimořádné nadání pro jazyky. Těch
evropských zvládla poměrně hodně a přidala
k nim i některé orientální. Důvod byl ten,
že se na počátku dvacátých let rozhodla na vlastní
pěst odjet do Turecka a nedlouho poté do Iráku,
kde v Bagdádu provozovala nejprve soukromou
lékařskou praxi a poté založila nemocnici. Tam
se také vdala a povila dvě děti. Po několika
letech se vrátila zpět do Československa
a pobývala s rodinou střídavě v Praze a rodných
Bernarticích. Poslední den války, 8. května 1945,
ji potkala hrozná tragédie. Při řádění německých
vojáků, kterému padla za oběť řada nevinných,
přišla o manžela i obě děti a sama byla těžce
raněna. Boji za mír věnovala poslední část
svého života, která už nebyla vůbec radostná.
Zemřela v roce 1971 v písecké nemocnici
a spolu se svými nejbližšími navždy odpočívá
na bernartickém hřbitově. O jejím osudu vydala
svědectví spisovatelka Ilona Borská v knize
„Doktorka z domu Trubačů“, která se dočkala
mnoha vydání. Právě na základě této knihy
si život MUDr. Vlasty Kálalové – di Lottiové
připomeneme v literárně-historickém pásmu,
v němž vystoupí Mgr. Ludmila Prášková
a PhDr. Jiří Prášek, ředitel Prácheňského
muzea v Písku.
PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM
15. ročník cyklu přírodovědných exkurzí
zakončíme dvěma říjnovými akcemi, jimiž jsou
Ptačí festival v Táboře v neděli 1. 10. a Houby
Dubských vrchů na Chýnovsku v neděli 8. 10.
Zájemce o ně odkazujeme na plakáty a muzejní
web.
Do našich sálů i do terénu Vás srdečně zvou
Daniel Abazid a Petr Šťovíček
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Pěvecký sbor Novita zve všechny příznivce sborového zpěvu
a milovníky společného zpívání
na

PODZIMNÍ
FESTIVAL
PĚVECKÝCH
SBORŮ
pátek
13. 10. 2017 od 19 h

KDMS
Vystoupí:
Novita (Soběslav)
Melodico (sbor při soběslavském gymnáziu)
Domino (Tábor)
Od 18.30 bude otevřen bar
s občerstvením. V 19 h bude
zahájen program. V polovině
koncertu bude cca 15 minut
přestávka.

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Týden knihoven
V rámci Týdne knihoven, který bude probíhat od 2. do 8. 10.,
si budou moci děti vybrat a zahrát deskovou hru z našeho
široké výběru. Budou mít připravené i jednoduché kvízy
a soutěže. Jako každoročně, tak i letos, budou čtenářům odpuštěny v tomto týdnu upomínky. Pro dospěláky máme zajištěn seminář s Vítem Hruškou na téma:

Zrnko café
... srdečně zve na naučně předváděcí akci o ﬁltrované kávě, která proběhne ve spolupráci
s La Bohème Cafe v prostorách kavárny.
Vysvětlíme princip tří nejpoužívanějších způsobů přípravy kávy a pro porovnání připravíme ochutnávku několika
druhů káv. Akce začne 6. října v 18 hodin. Počet účastníků
bude z důvodu zajištění komfortu omezen. Místo si můžete rezervovat na tel. 777 874 727 nebo osobně v kavárně.
V případě zájmu se může akce zopakovat ve 20 hodin.

Role důvěry v mezilidských vztazích
V úterý 3. 10. od 17 hodin pořádáme seminář osobního rozvoje Role důvěry v mezilidských vztazích s rodinným koučem
a průvodcem Vítem Hruškou. Zdravá míra důvěry
je základním kamenem každého vztahu. Podíváme
se, jak vztahy úspěšně fungují díky přítomnosti a tvůrčí
práci s důvěrou. Červenou nití příběhů může být motto:
„Důvěra vytváří spojení“. Řekneme si, co to vlastně důvěra
je, kde se rodí a kde umírá. Ukážeme si její místo a zapojení
v jednotlivých typech mezilidských vztahů. Získáme přehled a základní dovednosti vytváření bezpečného prostoru
ve svých vztazích tak, aby důvěra mohla přijít, zůstat nebo
odejít. Těšíme se na setkání s vámi.

Cesty k dětskému úsměvu

Do Soběslavi přijedou členové kongregace Beth
Shalom z Needhamu ve státě Massachusetts
Jak si patrně někteří občané města
vzpomenou, byla na podzim roku 2015
v místě bývalé synagogy v Jirsíkově
ulici odhalena pamětní deska. Deska je věnovaná židovským občanům
Soběslavi, kteří se stali v letech německé okupace obětmi rasového násilí. Slavnostní ceremoniál, jehož
se tehdy účastnili představitelé města
a soběslavského gymnázia, se uskutečnil v předvečer smutného výročí 16. listopadu, kdy toho dne byli v roce 1942
židovští obyvatelé deportováni do terezínského ghetta.
Tehdejší vzpomínková akce byla organizována pražským občanským sdružením Toledot a byla původně iniciována
členkou americké kongregace Beth
Shalom z Needhamu ve státě Massachusetts, kde je v synagoze této kongregace uložen a k mimořádným bohoslužbám používán jeden ze soběslavských
svitků Tóry.
Poslední říjnovou neděli přijede
do Soběslavi skupina členů této
kongregace v čele se svým rabínem Jay

Perlmanem. Součástí programu bude
návštěva židovského hřbitova a krátký
obřad u pamětní desky. Shromáždění
v Jirsíkově ulici je plánováno na 15 h.

Julius Müller

Od 10. října do 10. listopadu 2017 potrvá v knihovně výstava o činnosti soběslavské neziskové organizace I MY, o.p.s.

Napříč Indií 3

Srdečně zveme na přednášku s MUDr. Michaelou Klos.
Tentokrát navštívíme dva státy jižní Indie. Putovat budeme
v Tamil Nadu džunglí kolem hory Arunáčaly (to je Šiva
samotná) se stejnojmenným průvodcem Šivou. Dlouholetým
přítelem Michaely, velkým mistrem kamenotepectví, který
se na hoře narodil a na jejím úpatí své umění i provozuje.
V Kerale zhlédneme nejnovější chrámové rituály v Kalari
Dharmikam ashramu a vyslechneme vyprávění Michaely
o jejích meditacích a zážitcích se skupinou velmi mladých
chlapců ze všech koutů Indie, kteří se u Mistra učí s velkou
oddaností a zápalem nejstaršímu z bojových umění světa.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 19. října od 17 hodin.
Anděla Poslušná
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I MY ZVE NA VÝSTAVU DO KNIHOVNY
Od roku 2000 funguje vedle Diakonie Rolnička v Soběslavi také nezisková organizace I MY, o.p.s., která pomáhá dětem s postižením. Na říjen
si pro nás přichystala ve spolupráci se soběslavskou knihovnou výstavu, která bude v prostorách knihovny k vidění do 10. listopadu. My jsme se věnovali Diakonii Rolnička již v minulosti. Nyní Vám přinášíme rozhovor s paní Kláru Csirkovou nejen o výstavě, ale i o neziskové organizaci obecně.
Co je cílem avizované výstavy a na co se mohou návštěvníci těšit?

jekty? Připravujete nové projekty, které byste chtěli veřejně představit?

Těšit se mohou na krásně usměvavé fotografie
Davida Peltána a obrázky “našich” dětí, rodin,
ale i dobrovolníků, kteří jim pomáhají. Cílem
výstavy Cesty k dětskému úsměvu je ukázat návštěvníkům komu mohou spolu s I MY
pomáhat a jak taková pomoc může vypadat.
Rodiče dětí s postižením prožívají náročné situace, ale jejich život může být naplněný a děti
mohou prožívat radostné chvíle. Děti i jejich
rodiny však často potřebují naši pomoc, aby
to zvládly.

Když se narodí děťátko, většinou se vyvíjí
vše, jak má … Pokud to tak ale není, rodičům
se začne hroutit svět a neví si rady, jak dál.
V té chvíli nám mohou zavolat, abychom přijeli,
pomohli jim najít cesty, jak pomoci dítěti i sobě.
Podporujeme je, aby náročnou situaci zvládli
a dítě dál rozvíjeli, zapojili jej i sebe do kolektivu. Máme tým odborníků, který je na tyto situace připraven a umí účinně najít pro dítě i celou
rodinu ty nejlepší cesty.

Výstavou se I MY od 6. do 12. listopadu připojí k celorepublikovému Týdnu rané péče, což
je název hlavní služby, kterou dětem s postižením či opožděným vývojem a jejich rodinám
nabízíme.
Vaše organizace je ve městě dobře známá,
zajímala by mě ale její historie. Kdo stál
u jejího zrodu a kdy byla založena? Jaké
služby v té době poskytovala a jak se vyvíjely
dodnes? Co bylo a je jejím posláním?
V roce 2000 byla organizace I MY založena
skupinou rodičů dětí navštěvujících “Rolničku”.
Cílem bylo vytvořit tým dobrovolníků, kteří by
se dětem věnovali odpoledne, stali se jejich kamarády, smysluplně vyplnili čas a odlehčili rodičům
v náročné péči. V roce 2008 se však už skupina
rozrostla a ujala natolik, že jsme ji po domluvě organizačně přesunuli pod Diakonii ČCE
- Středisko Rolnička, kde vzniklo akreditované
Dobrovolnické centrum, s nímž spolupracujeme dodnes - bez jejich pomoci bychom nemohli spoustu akcí vůbec uspořádat! V roce 2006
jsme založili středisko rané péče Raná péče I
MY a poradkyně začaly pravidelně navštěvovat
6 rodin. Stali jsme se profesionální organizací a
I MY mělo 3 zaměstnance na částečné úvazky.
Byly to velmi náročné začátky - obhájit si smysl
naší práce, sehnat prostory, prostředky, jezdili
jsme jen soukromými auty. Ale věděli jsme,
proč jsou naše služby potřebné, jak dětem i rodičům pomáhají a že stojí za to je pro jihočeské
rodiny vybojovat. Jsme doposud jediná organizace, která tuto službu v našem kraji pro děti
s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením či opožděným vývojem zajišťuje přímo
v rodinách a věříme, že si i nadále důvěru rodin i veřejnosti udržíme. V loňském roce jsme
obdrželi titul Neziskovka roku a děkujeme tím
Vám všem, kteří jste nás nominovali a drželi
nám palce! Prošli jsme náročným hodnocením
a jsme za tuto “kontrolu” rádi.
Kolika klientům nyní pomáháte a v jakém
věkovém rozmezí se pohybují? Pocházejí
převážně ze Soběslavska a Táborska?
Vloni jsme pomáhali 68 dětem a jejich rodinám
- za 40 dětmi jsme jezdili domů pravidelně, dalších 28 dětí se zúčastnilo vícedenních pobytů,
setkání anebo rodiče využili jednorázové konzultace. Letošní rok je počet rodin, které nás
oslovily, opět vyšší. A postupně jsme se proto
rozrostli na tým 7 lidí ( na částečné úvazky).
Pomáháme rodinám dětí od narození do 12 let,
a to z celého Jihočeského kraje. V Soběslavi máme sídlo, ale poradkyně rané péče jezdí
do všech možných koutů jižních Čech.
Můžete nám představit Vaše současné pro-

Naši odborníci navštěvují rodiny dětí od narození do 7 let - této bezplatné terénní službě
se říká RANÁ PÉČE. Projekt Začít včas!
je hlavní projekt - služba, která je naší prioritou
a srdeční záležitostí :-).
Užijme si společně je projekt pro děti od narození až do 12 let a jejich rodiny, v němž nabízíme podporu formou společných setkávání,
vícedenních pobytů, přednášek, psychologických konzultací apod. Pro zdravé sourozence
dětí s postižením, kteří jsou často v náročné situaci, na jaře chystáme psychorelaxační víkend
na ranči.

Bohužel nedůvěra v neziskové organizace
je u nás stále velká, někdy podporovaná médii
a politiky. Škodí to i neziskovkám, které jsou
odpovědné, transparentní a svou práci odvádějí
dobře.
Naštěstí se společenská odpovědnost u jednotlivců i firem vyvíjí spíše k lepšímu. Čím dál tím
více lidí si je vědomo, že darovat je i pro ně samotné dobré a také pomáhat tam, kde je třeba.
Podporují nás lidé ze Soběslavi i z větších dálek. Darují několik desetikorun či několik tisícikorun. Každý podle své dobré vůle a možností. I z malých darů se dá poskládat velká
pomoc a jsme opravdu vděční za jakoukoliv
pomoc. Uspořádat vesnický jarmark, vinobraní, vybrat na svých narozeninách či svatbě …
Je to vždycky velmi milé, když si na nás
a “naše” rodiny lidé vzpomenou ...
Je možné I MY podpořit také jinak než
finančně?
Ano, určitě! Budeme upřímně rádi. Velmi by
nám pomohlo:
● příležitostné upečení bábovky či buchet, příprava pomazánek na naše akce (1-3 ročně).
● nabídka drobných rukodělných výrobků,
jejichž prodej nám pomůže financovat naše
služby.
● uvítáme i nepotřebné vlny či látky, papíry,
zachovalé hračky (ne plyšové), knížky apod.
Stačí zajít do naší kanceláře do 1. patra nad poštu v Soběslavi anebo napsat zprávu, více najdete
i na našich webových stránkách. Budeme rádi!

Foto: Paralympiáda z 8. 4. 2017.
Zdroj: imy-sdruzeni.cz
V poslední době se na nás často obrací rodiče dětí, které například v pěti letech stále nemluví. Anebo dětí předčasně narozených; dětí,
které se v jakémkoliv ohledu chovají “jinak”
a rodiče jsou nesví a neví, na koho se obrátit …
Čím dříve se u takovýchto dětí nabídne pomoc,
vedení, tím je větší šance na nápravu. Navíc
pro celou rodinu je ujištění, podpora a směr
nesmírnou úlevou a pomocí.
Vaše nezisková organizace pořádá přednášky a semináře. Komu jsou určeny? Jsou
přístupné i veřejnosti, nebo spíše rodinám
klientů?
Posláním I MY je společně hledat cesty k životu s úsměvem …. A to nejenom v rodinách
dětí s handicapem. Zdravá společnost je ta,
která nevyčleňuje, nebojí se, přijímá odlišnosti a jinakosti všeho a všech a společně se jimi
obohacuje… Proto jsou přednášky nejenom pro
klientské rodiny, ale často i pro širokou veřejnost. Velký zájem je např. o semináře o výchově
Respektovat a být respektován…
Dotace ze státní správy pokryjí 60 % výdajů. Zbytek finančních prostředků I MY shání
prostřednictvím darů, nadací, sbírek a benefičních akcí. Kdo Vás podporuje ve Vaší činnosti? Jsou v dnešní době lidé ochotni dobrou
věc podpořit?

Co má případný zájemce udělat pro to, aby
se mohl do dobrovolnictví zapojit? V čem
dobrovolnictví spočívá?
U nás v I MY? Můžete nabídnout jakoukoliv
svou znalost a um, něco, v čem jste dobří, a darovat kousek sebe.
Velkou oblastí je pomoc na různých našich akcích ( např. při vyrábění, prodeji apod.) a potom
také při hlídání dětí na půldenních setkáních či
vícedenních pobytech. Záleží vždy na představě
a možnostech dobrovolníka a představě a možnostech neziskovky. Kdokoliv se může na nás
obrátit. Uvítáme jakoukoliv nabídku. Zavolejte,
napište ...
Co se týče dobrovolnictví, především v oblasti
péče o děti jsme vděčni za výbornou spolupráci
s Dobrovolnickým centrem při Diakonii ČCE
- Středisko Rolnička, které zájemce odborně
proškolí a vede. Tudy vede nejvhodnější cesta
- obrátit se přímo na koordinátorku centra - Renatu Štaubrovou. Pokud toužíte pomáhat přímo
u dětí či dospělých s postižením, je odborné vedení nezbytné.
Jaké jiné akce I MY v současnosti připravuje?
Rádi bychom pozvali všechny velké i malé
na karnevalovou Tancovačku 25. listopadu
do Želče. Téma bude Kouzelníci a mágové,
zahraje kapela Mex Wave, 17. října do táborského divadla na Hrdého Budžese a po novém
roce na festival deskových her - Hračkofest.
Vybrané vstupné pomůže I MY pomáhat dál.
-min-
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

ŘÍJEN 2017
Úterý

Pravidelné akce:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Partička

17.00
17.30
16.00
18.00
13.30
15.30
18.00
19.00

Loutkářský soubor Kašpárek
Divadelní soubor ZŠ Komenského ul.,
Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci!)
Argentinské tango
Senior klub
Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866)
Soběslavská chasa mladá

Partička - Ondřej Sokol, Michal Suchánek, Igor Chmela,
Richard Genzer, Jakub Kohák, Marian Čurko...a nebo taky
nějaký zajímavý host...vše je improvizace!!!, velký sál, vstupné
430 Kč
Astrál
Taneční kurzy 5., velký sál, vstupné 30 Kč
O selce lakomce, Divadélko Kos, velký sál, vstupné děti 40
Kč, dospělí 50 Kč, druhé, třetí… dítě zdarma!
Divadelní centrum Zlín – divadelní představení pro Gymnázium
Soběslav, velký sál
Univerzita třetího věku, malý sál
3. festival komorních sborů, velký sál, vstupné 60 Kč
Elling a Kiell Bjarne aneb Chvála bláznovství, Pantheon
production s.r.o., divadelní představení, velký sál, vstupné
mimo předplatné 320 Kč
Taneční kurzy - prodloužená, velký sál, vstupné 80 Kč
Univerzita třetího věku, malý sál
Taneční kurzy 6., velký sál, vstupné 30 Kč

Další program:
Úterý

3. 10.

20.00

Čtvrtek
Sobota
Neděle

5. 10.
7. 10.
8. 10.

17.00
18.00
10.30

Úterý

10. 10.

8.30

Úterý
Pátek
Středa

10. 10.
13. 10.
18. 10.

10.00
19.00
19.00

Sobota
Úterý
Sobota

21. 10.
24. 10.
28. 10.

18.00
10.00
18.00

5. 11.

10.30

Úterý

7. 11.

19.00

Pátek
10. 11.
Pondělí 20. 11.
Úterý
21. 11.

21.00
18.30
19.00

Pátek
24.11.
- sobota 25.11.
Úterý
28. 11.

19.00

20.00

Ondřej Sokol, Michal Suchánek, Igor Chmela,
Richard Genzer, Jakub Kohák, Marian Čurko ...
a nebo taky nějaký zajímavý host ... vše je improvizace!!!, velký sál, vstupné 430 Kč Vstupenky jsou už teď v prodeji v síti Ticketstream,
na www.kdms.cz nebo v kanceláři KD!

Divadelní předplatné Podzim 2017
• Středa 18. října v 19.00 hod.
Pantheon production s.r.o., Axel Helstenius
Elling a Kiell Bjarne aneb Chvála
bláznovství
Kdo říká, že není magor, neříká pravdu.
Osoby a obsazení: Martin Hofmann, Filip
Blažek, Michal Slaný, Lenka Zahradnická,
Šárka Opršálová
Mimo předplatné 320 Kč
• Úterý 28. listopadu v 19.00 hod.
Divadlo Kalich, Fabrice Roger-Lacan

Připravujeme na listopad:
Neděle

3. 10.

Vodnická pohádka, Divadelní společnost Koňmo, velký sál,
vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, druhé, třetí…. dítě zdarma!
Ondřej Havelka and His Melody – Bude to jinak!, koncert,
velký sál, vstupné 390 Kč
Parkán, zábava, velký sál
Kollárovci, koncert, velký sál, vstupné 320 Kč
Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové,
zábavný pořad, velký sál
Kreativ
Divadlo Kalich, Ani spolu, ani bez sebe, divadelní
představení, velký sál, vstupné mimo předplatný 320 Kč

Dne 14. 10. 2017 od 11 h se bude na letišti v Soběslavi konat nultý
ročník DRAKIÁDY Přijďte provětrat své draky!
Akce je pro každého, kdo dokáže udržet draka. Nečekejte žádný doprovodný
program, jde jen o setkání a společné létání co největšího počtu draků. Pokud
se ukáže dostatečný zájem veřejnosti o takovou akci, může se v dalších letech stát podzimní tradicí našeho města s bohatším programem. Akci budou
usměrňovat členové Aeroklubu Soběslav a koordinovat s možným leteckým
provozem. V zájmu vlastní bezpečnosti se řiďte jejich pokyny.

Ani spolu, ani bez sebe
Svižně šlapající inscenace s dokonalým
hereckým partnerstvím.
Osoby a obsazení: Jana Paulová, David
Suchařípa
Mimo předplatné 320 Kč
• Sobota 16. prosince v 19.00 hod.
Divadlo Kalich, Petr Abraham
Moje hra
Komedie o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi
jeho život právě protekl mezi prsty.
Osoby a obsazení: Jiří Bartoška, Jana
Janěková ml., Nina Divíšková / Radana
Hermanová, Zuzana Bydžovská, Adéla
Kačerová, Vlasta Peterková, Adéla Koutná,
Martin Kubačák
Mimo předplatné 350 Kč
Změna programu vyhrazena / Cena
předplatného 870 Kč.
V prodeji od 1. září 2017.

říjen 2017

12

FOTOREPORT: Soběslavské slavnosti Rožmberské 2017
Již v předvečer slavností nadchla svým koncertem skupina Čechomor, která rozezněla nádvoří soběslavského hradu v pátek v rámci
Beforeparty. V sobotu se na pódiu prostřídaly koncerty i rytířská klání
a různé taškařice. Třešničkou na dortu pak byl závěrečný koncert Anety Langerové a večerní průvod, zakončený ohňostrojem. Na historickém jarmarku se prodávala keramika i jiné ručně vyrobené předměty
a ve sklepení hradu si návštěvníci prohlédli a vyzkoušeli středověké
zbraně. V parku před Hláskou si na své opět přišly děti.
I když letos soběslavké slavnosti poznamenal chlad i déšť a řadu
návštěvníků odlákaly opět slavnosti táborské, účast byla především
na koncertech vysoká. Velmi pozitivně hodnotíme výběr letošních kapel
a těšíme se opět za rok!		
		
-min-

V rámci Beforeparty zahrála kapela Čechomor.

Čechomor i přes chladnější počasí na soběslavské
nádvoří přitáhl řadu fanoušků lidové hudby.

V 10 h dopoledne slavnosti zahájil historický průvod, ve kterém
se představili i někteří představitelé města a členové zastupitelstva.

Svatba Viléma s Polyxenou.

Novomanžele již podruhé oddával Martin Medek z Mohelnice.

Během dne se děti vyřádily během taškařic na nádvoří hradu nebo v parku u věže Hláska.

Historický jarmark se konal i letos.

říjen 2017
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V soběslavské knihovně byla zahájena výstava Kročákovi za účasti Jaromíra Kročáka ml., Jaromíra Kročáka st. a Jana Kročáka. Proslovu se ujal také starosta města Jindřich Bláha a svou dlouholetou zkušenost s rodinou Kročáků popsala Věra Hanzalová (vlevo). Historickou atmosféru podtrhla svou hudbou
skupina Karmína (vpravo).

V průběhu odpoledne se na pódiu prostřídaly hudební skupiny Keltain (vlevo) a Euphorica se svými písněmi v žánru world music (vpravo).

Na nádvoří soběslavského hradu bylo opět k dispozici občerstvení. Podávala se i čerstvá káva a pečené prasátko.

Od 17.30 vystoupila kapela New Rangers, která návštěvníky již definitivně přenesla z období středověku zpět do současnosti.

Velké nadšení u mnohých návštěvníků vyvolal vedle koncertu Čechomoru také koncert Anety Langerové.

říjen 2017
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OHLÉDNUTÍ ZA 6. ROČNÍKEM SOUTĚŽE HISTORICKÝCH VOZIDEL
9. září 2017. Tento den se soběslavské náměstí na čas zaplnilo historií
s vůní benzínu. Veteran Car Club Soběslav v AČR uspořádal již
6. ročník orientační soutěže historických vozidel „O POHÁR MĚSTA
SOBĚSLAV “.

náměstí byla přítomnost kapely „Takton“ a pro malé návštěvníky byl
permanentně v pohotovosti dětský koutek. Dalším zajímavým doplněním
dopoledního programu byla možnost prohlédnout si a vyzkoušet nové
vozy zn. Škoda.
Před polednem bylo vše připraveno na start a lehce po12 hodině v prostoru
startovací brány došlo k odmávnutí prvního jezdce, respektive posádky,
na trasu orientačního závodu. Trasa v délce 75 km vedla podle daného
itineráře hezkou krajinou v okolí Soběslavi a směrem na Vysočinu.
Závodníci navštívili obce Klenovice, Roudná, Tučapy, Černovice
a Kámen. Nešlo ovšem jen o projížďku, po cestě se plnily fyzické i hledací
úkoly a to včetně časovky s podmínkou udržet na vytyčeném úseku
průměrnou rychlost 30 km/h. Většina úkolů byla spojena i s atraktivním
místem a soutěžící si nenechali ujít například prohlídku expozice
motocyklového muzea na hradě Kámen.

Už počtvrté v řadě byl soběslavský závod zařazen do seriálů závodů
Mistrovství ČR – Pohár historických vozidel AVCC AČR. VCC Soběslav
navíc letos slaví desetileté výročí od založení klubu.
Hlavní prioritou byla jako vždy spokojenost účastníků akce a současně
i atraktivní podívaná pro návštěvníky. Počasí nám přes týden dělalo
trochu starosti, ale nakonec nám všem připravilo slunečný den s docela
příjemnou teplotou. Od osmé hodiny ranní se prostor náměstí v Soběslavi
začal plnit účastníky závodu. Přejímka vozidel byla v plném proudu
až do desáté hodiny a plocha náměstí byla v tuto dobu prakticky už
zaplněná. Po desáté hodině dopolední začala probíhat výstava a každý
návštěvník akce si mohl prohlédnout jednotlivé automobily i motocykly
a najít si svého favorita. Byla zde k vidění velká směs automobilové
a motocyklové historie. Předválečné stroje jako vždy přitahovaly velkou

Projetí branou a odmávnutí cílovou vlajkou čekalo na účastníky soutěže v kempu Plovárna Soběslav, kde zároveň proběhlo i vyhodnocení soutěže. Závěrečné vyhodnocení mělo sice mírné zpoždění, ale kdo
chtěl získat dokumentaci ze soutěže a hodnotné ceny, tak určitě neměl
na spěch. Za účasti pořadatelů a sponzorů akce došlo k vyhlášení těch
nejlepších v jednotlivých kategoriích „Auto“ a „Moto“ a to celkem
v šesti kategoriích. Samozřejmě nechybělo vyhlášení vítězů soutěže
„O pohár města Soběslav“. Starosta města Soběslav ing. Jindřich Bláha
osobně předal poháry a věcné ceny pro tři nejlepší. Za pozornost určitě stojí fakt, že čtyři z prvních míst z daných soutěžních kategorií obsadily ženy. Potom už nastal čas pro volnou zábavu. Za podpory hudební
skupiny „Takton“ se v kempu pokračovalo s oslavou a probíráním věcí
okolo motocyklů a automobilů až do pozdních nočních hodin. Doufáme,
že se všem účastníkům i divákům naše soutěž líbila a příští rok se v takto
hojném počtu a určitě zase za dobrého počasí znovu potkáme.
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na této akci ať větší nebo
menší mírou podíleli. Velký dík patří městu Soběslav za nadstandardní
podporu ohledně poskytnutí plochy náměstí a zabezpečení pro soutěžící
a diváky včetně zajištění pohárů do soutěže. Všem zúčastněním obcím
děkujeme za sponzorství a zajištění úkolů během soutěže. Dík patří
i kempu Plovárna Soběslav pod TJ Spartak Soběslav za zázemí v cíli
soutěže. Velký dík patří i dobrovolníkům, kteří nám vypomáhali.
Nakonec děkujeme všem sponzorům a partnerům soutěže za jejich
finanční podporu a věcné dary. Bez jejich pomoci by těžko tato akce
mohla proběhnout.
Za VCC Soběslav Petr Sluka

Poděkování za soutěž
historických vozidel

pozornost, ale i takzvaná kategorie „youngtimer“ byla pro návštěvníky
atraktivní. Do této kategorie patří i nedávná historie v podobě například
Škody MB 1000 a 100 nebo Wartburg 311. A že se bylo na co dívat,
o tom svědčí i takové zajímavé kousky jako nejstarší přítomný automobil
značky „Standard“ z roku 1925 s řidičem Josefem Voříškem z VCC České
Budějovice. Nejstarší motocykl značky BSA 770 se sidecarem z roku 1928
představila již pravidelná účastnice našich závodů paní Libuše Šulcová
z VCC Praha. Takto bychom mohli jmenovat další a další nádherné
automobily a motocykly včetně jejich posádek. Po uzavření přejímky
bylo napočítáno celkem 161 účastníků závodu, z toho 71 motocyklů a 90
automobilů. A to ještě musíme započítat zhruba 40 historických vozidel
stojících mimo soutěž v okolí náměstí. Perličkou byla i přítomnost
nádherně zrenovovaného legendárního autobusu RTO z dopravního
podniku České Budějovice. Zpestřením samotné akce na soběslavském

Letos jsem se opět zúčastnil dalšího ročníku veteránské orientační soutěže historických vozidel, kterou organizuje Veteran
Car Club Soběslav. Počet účastníků každým rokem roste, stejně
tak i kvalita soutěže. Je to díky pánům Petru Slukovi, Miloslavu Kaňkovi, Janu Pehemu, Petru Foglovi a Petru Čechovi,
kteří kolem sebe vytvořili velkou partu dobrovolníků a nadšenců. Tito obětují spoustu volného času a sil přípravě a organizaci závodů bez nároků na odměnu. Každým rokem plánují
a vymýšlejí novou trasu i soutěžní disciplíny, shánějí sponzory
pro ceny. Dělají tím radost nejen soutěžícím a divákům, obdivujícím krásné staré stroje, ale propagující také krásu našeho města
i okolí. Za to, že to dělají dobře, jim někdo vždy zařídí pěkné
počasí, bez kterého by to nebylo ono. Ještě jednou díky všem
organizátorům a přeji hodně síly a úspěchů do dalších ročníků
této velké a oblíbené akce.
J. P.
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MŠ DUHA

Duhová školka plná dětí
V září už naše školka zase naplno ožila a celou budovou zní dětské hlásky a smích. Aby se místo smíchu neozýval pláč, snažíme se přistupovat
individuálně k adaptaci každého dítěte. První chvíle v mateřské škole tak
mohou děti strávit se svými rodiči a zvykání na nové prostředí a nový režim
je postupné. Děti ve větších třídách prostory školy znají, seznamují se tedy
jen s novými paními učitelkami a poznávají nové kamarády. Nejstarší děti
ze zelené a fialové třídy, která se nám přebarvila z hnědé barvy, vyrazí
už brzy na výlet do Písku do Galerie hrou ve Sladovně na interaktivní expozici Mraveniště. Doplňkový program bude i v letošním roce pestrý. Kromě
různých výletů nás čekají divadelní představení,
projekt Děti do bruslí
i tradiční společné akce
s rodiči. Jednou z prvních společných akcí
bude podzimní brigáda
na zahradě mateřské
školy, v rámci které společnými silami připravíme zahradu k realizaci
části projektu „Zahrada
sedmi barev“.
kolektiv MŠ DUHA
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MŠ NERUDOVA
			
Prázdniny rychle
utekly a my jsme
se opět vrátili do své
školičky. Děti se těšily hlavně na své
kamarády a spoustu hraček, které na ně ve třídách čekaly. Zároveň jsme nezapomněli přivítat
naše nové školáčky, kteří se teprve s prostředím
mateřské školy seznamují. Vždyť odloučení
od maminky je pro tyto „drobečky“ někdy
opravdu těžké. Za pomoci paní učitelek se nechá zvládnout všechno. Jak se dětem v mateřské škole líbí, se můžete přesvědčit na fotografiích. Úsměv na dětské tváři a spokojenost rodičů
je naším významným kritériem.
Co se u nás v mateřské škole během poloviny
září událo? Bylo toho opravdu hodně. Ve středu
13. září proběhla společná zahajovací schůzka
pro rodiče. Předškolní děti navštívili trenéři přípravky ledního hokeje v Soběslavi pan
V. Máca a pan M. Gruber. Hokejová výzbroj
zaujala snad všechny kluky a holky, vždyť
si ji také mohli vyzkoušet. Zajímavé informace pro malé začínající hokejisty nebraly konce.
Od 20. září 2017 se naše mateřská škola opět
zapojila do projektu „Děti do bruslí“. Zájem rodičů naučit své ratolesti bruslit byl opět velký.
Na co se mohou děti těšit během školního
roku? Jsou naplánována divadla pro děti, výlety, beseda s myslivci, lesáky a včelařem. Oslavíme Den matek, Den dětí, Den Země. Velkou
oslavou bude 50 let otevření mateřské školy.
Děti si užijí karneval, slet čarodějnic, čertování

Projekt Zahrada
Na začátku školního roku 2017/2018 se nám
naskytla příležitost vzít si pod svá křídla
zahrádku, která je součástí areálu naší MŠ.
Rozhodli jsme se této možnosti využít
a vytvořit projekt, který přinese užitek
6 samozřejmě hlavně našim dětem. V současné době pracujeme na konkrétní podobě celého
projektu. Naším cílem bude, aby se zahrádka stala místem, kde budou děti rozvíjet svou
osobnost ve všech jejích oblastech. Rádi bychom vytvořili prostředí, kde s dětmi budeme
trávit čas užitečně, smysluplně. Přesně tak, jak
to současné trendy v předškolním vzdělávání
vyžadují. Naším prvním krokem bude spolupráce s našimi rodiči. Zahrádku je potřeba
upravit, věnovat jí pár hodin «dospělé» práce,
než se na ni budeme moci vrhnout společně
s dětmi. Proto děkujeme všem rodičům, kteří
nám s tím pomohou. V některém z příštích
čísel se tedy můžete těšit na informace,
jak se nám v našem snažení daří. 	
		

kolektiv MŠ Nerudova

Zahájení školního roku
ve třídách – vystoupení pro rodiče a Mikulášskou nadílku. Pro předškoláky bude připravena oblíbená Kouzelná noc – Noc s Adersenem
– ve spolupráci s městskou knihovnou
v Soběslavi. Výstava výtvarných prací a fotografií bude instalována v mateřské škole a také
zároveň jako každý rok v prostorách soběslavské knihovny. Každým rokem dělají děti
radost babičkám a dědečkům v Senior-domě v Soběslavi. Nová spolupráce byla navázána se Senior-domem v Budislavi. Zá-

kladní umělecká škola připravuje pro naše
děti výchovné koncerty a studenti gymnázia
(vedeni R. Duškovou) se podílejí na doprovodných akcích pořádaných naší MŠ – stužkování předškoláků, vánoční koncerty. S předškolními dětmi navštívíme před zápisem
do prvních tříd obě základní školy – ZŠ E. Beneše a ZŠ Komenského. Nelze vyjmenovat vše.
To je malý výčet akcí, které jsme pro naše nejmenší připravili.
kolektiv MŠ Nerudova
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ZŠ E. BENEŠE

Nový školní rok je tu
Prázdniny utekly jako voda a nový školní rok je tu. Poprvé do školních lavic ZŠ
Soběslav, tř. Dr. E. Beneše zasedlo 57 prvňáčků. Paní učitelky přivítaly nejen děti,
ale všechny, kteří je v tento slavnostní den
přišli doprovodit. Děti se v prvním týdnu
seznámily s prostory školy a základními
pravidly chování. Hodně úspěchů a radosti jim osobně popřál pan ředitel a zástupkyně ředitele. Přejeme našim nejmenším
žáčkům šťastný vstup do školních let.
Třídní učitelky I. A, I. B, I. C

Plavání

Přivítání žáků I.A v ředitelně školy
S novým školním rokem začínají i nové
kurzy plaveckého výcviku. Jako první začali jezdit do plaveckého bazénu v Jindřichově Hradci žáci 4. ročníků. Ti už se nad
vodní hladinou hravě udrží, proto je čekají
různé vodní hrátky, pilování plaveckého
stylu a ke konci kurzu i plavání na čas. Žákům 3. a 4. ročníků započnou kurzy během
měsíce listopadu. Všem plavcům přejeme
hodně sil a úspěšné zakončení plaveckého
výcviku.
Alena Cvrčková

ZŠ KOMENSKÉHO
NAŠE HVĚZDA
ADÉLKA ŠTEFANOVÁ
Mistrovství České republiky v letním
biatlonu se odehrálo 16. a 17. 9. 2017
v Letohradu.
K naší obrovské radosti titul mistryně
ČR v kategorii žákyň „ A“ v rychlostním
závodě získala žákyně páté třídy naší školy, Adélka Štefanová. Při střelbě vleže
udělala jednu chybu, ale excelentním běžeckým časem potvrdila svoje vynikající
kvality a vystoupila na nejvyšší příčku
tohoto kilometrového závodu!
Ve společnosti dvou kamarádek doběhla ještě na stejně dlouhé trati a vystřílela
skvělou stříbrnou medaili ve štafetovém
závodě. Svůj velký úspěch rozšířila o druhou stříbrnou medaili v závodě s hromadným startem, který je o půl kilometru delší
než rychlostní.

Mistryně České republiky v biatlonu
Adélka Štefanová

Adélka se stala vítězkou celorepublikového žebříčku, kategorie žákyně „ A“,
neboť nasbírala ve své kategorii v celé
sezoně nejvíce bodů. Moc gratulujeme.
Adélka je naše hvězda!
Mgr. Ilona Klimešová

VE ŠKOLE SE O
PRÁZDNINÁCH
NEZAHÁLELO
Sotva školu opustili naši žáci a začali si užívat
začínajícího léta, pustili se do práce zaměstnanci
stavební firmy. Nejdříve bourali a poté stavěli.
Během letních prázdnin proběhla celková
rekonstrukce dvou kmenových učeben, stejně
jako v loňském roce, kdy se s opravami tříd začalo. Byly otlučeny staré opadávající omítky, které byly nahrazeny novými, tentokráte v modrém
kabátě. Stará zprohýbaná vrzající prkenná podlaha byla vyměněna za novou odlehčenou betonovou podlahu. Současně s těmito pracemi byly
instalovány i nové rozvody vody.
Dále proběhlo několik dalších drobných údržbářských prací, které bylo nutné provést s ohledem
na provoz školy.
Všechny tyto práce byly dokončeny včas a naši
žáci zase mohli po prázdninách v pondělí 4. září
usednout do svých školních lavic.
Na závěr bych chtěl poděkovat za odvedenou práci nejen stavebním firmám, které se na opravách
podílely, ale i všem pracovníkům školy za pomoc
při těchto stavebních úpravách.
Mgr. Jan Holas
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GYMNÁZIUM SOBĚSLAV
Soběslavští gymnazisté
měřili ve své třídě radioaktivitu
Elektřina nevzniká v zásuvce a nárok na ni
není základním lidským právem zapsaným
v ústavě. Musí se někde vyrobit, musí se
k nám dopravit a to všechno stojí peníze
a práci mnoha lidí. To bylo tématem interaktivní přednášky „Energie – budoucnost lidstva“, kterou vedl na gymnáziu
v Soběslavi Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín. Představil zdroje energie,
jejich přednosti, nedostatky a způsoby využití nebo možnosti úspor elektřiny.
„Besedy nejsou o složitém technickém
vysvětlování. Smyslem je, aby si studenti
uvědomili, že elektřina není samozřejmost
a na světě je pořád více než miliarda lidí,
kteří se bez proudu musejí obejít,“ říká
Sviták.

Součástí besedy byly také zajímavé pokusy. Pomocí svítilny mobilního telefonu
se dětem například podařilo roztočit vrtulku na fotovoltaickém panelu. „Právě
jste přeměnili špinavou energii na čistou
zelenou“ upozornil asistent Tomáš Hejl
žáky na fakt, že svůj mobil nejspíš nabíjeli v noci, kdy v síti proudí elektřina téměř

výhradně z neobnovitelných zdrojů, kdežto panel vyrábí elektřinu přímou přeměnou
světla.
Osvětový projekt Energie – budoucnost
lidstva je součástí vzdělávacího programu elektrárenské společnosti ČEZ. Cílem
projektu je poskytnout mládeži co nejvíce
informací o všech ekonomických, ekologických, ale i politických a sociálních souvislostech energetiky. Snaží se také mladé
lidi vést k tomu, že by měli o věcech přemýšlet v souvislostech a neměli by se bát
vytvářet si vlastní názor.
Součástí projektu jsou opakované průzkumy názorů na energetiku mezi mladými
lidmi. V zatím posledním, jehož se zúčastnilo přes 600 respondentů, mladí Češi
a Češky potvrdili, že si velice dobře uvědomují význam dostatku energie a zároveň
co nejmenšího zatížení životního prostředí. Podle téměř 75 procent dotázaných

by lidstvo mělo využívat především ty zdroje energie, které nejméně zatěžují životní
prostředí. S tím koresponduje i zjištění,
že více než 70 procent se jich zároveň domnívá, že podíl jaderné energetiky na celkové produkci elektřiny by měl být zachován nebo by se měl zvýšit.
Názory české mládeže na tyto základní
otázky jsou přitom dlouhodobé, protože
srovnání s odpověďmi na stejné otázky
před deseti lety ukazuje jen minimální
rozdíly. Naopak zajímavý posun, který
by mohl naznačovat změnu názorů mládeže na konzumní způsob života naší
společnosti, ukazuje srovnání odpovědí
na otázku snižování spotřeby energií
a všech ostatních výrobků. Zatímco před
deseti lety označila snahu o udržitelný rozvoj za velice důležitou čtvrtina respondentů, nyní si to myslí už téměř 45 % mladých
lidí. 		
Zdroj: Hejl Servis, s.r.o.

ČAJOVNA ROLNIČKA
Koncert v Rolničce – Karel Vepřek
Říjnové pozvání na koncert do čajovny Rolnička
přijal vzácný host – Karel Vepřek. Na české hudební
scéně působí už několik desetiletí. Můžete si ho pamatovat jako člena legendární kapely Sváti Karáska
Pozdravpámbu, nebo jako kapelníka střídavě hrající
a nehrající skupiny Chudák paní Popelková. Jeho
hlas jste také mohli slýchat v rozhlase. Poměrně často hraje sólově s kytarou nebo s tahací harmonikou,
nebo v menších uskupeních. Vydal už čtyři desky
Najdem den, Artinodhás, Želví sny, Nebe dokořán.
Významnou část jeho hudby tvoří zhudebňování poezie českých básníků, chceme-li ovšem vůbec dělat
hranici mezi hudbou a poezií. Mezi oblíbence Karla
Vepřeka patří především Bohuslav Reynek, Pavel
Kolmačka, Karel Hlaváček, Konstantin Biebl, Karel

Hynek Mácha a další. Jeho vlastní hudba je velmi
intimní, jemná a pokorná doprovázená tlumeným
výrazem. Nenajdeme v ní mnoho příběhů, je to velmi niterná lyrika, dotýká se zásadních lidských věcí
– lásky, víry, naděje. Především s tahací harmonikou
má ale Karel Vepřek i polohu veselou a vtipnou. Při
koncertě se většinou tváří tak, že by tam snad raději
ani nebyl. Často jen přijde, zahraje a odejde. Jeho
hudba ale mluví přímo ke každému z nás.
Přijďte si poslechnout, jak hraje Karel Vepřek
– ve čtvrtek 12. října od 19,00 v čajovně Rolnička.
Nebudete litovat!
Pavel Plát
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DDM
Informace
Dům dětí a mládeže nabízí volná místa v zájmových
kroužcích – např. kroužek
Pastelek pro děti od čtyř let
– malování pastelkami, vodovými i temperovými barvami, malování netradičními technikami,
kroužek Přírodě na stopě pro děti od 5 let (povídání o přírodě, zvířatech, rostlinách, vycházky
do přírody, pozorování zvířat, odlévání stop, výroba krmítek), kroužek Automodelář pro kluky
od 9 let – výroba modelů autíček určených pro
autodráhu, sportovní kroužek Házená pro děti
od 6 do 15 let.

Další zájmové kroužky najdete na našem webu
www.ddmtabor.cz v odkazu KROUŽKY,
středisko Soběslav, kde se můžete přihlásit
i on-line. Bližší informace o zájmových kroužcích Vám rádi zodpovíme na tel. 381 522 013,
606 200 085. Zájmové kroužky zahájí činnost
dle rozvrhu v týdnu od 2. 10. 2017.

Akce na měsíc říjen:
V sobotu 21. října pořádáme od 9 h Tvořivou
dílnu pro děti od 7 let „Malujeme papírové
hodinky“.
Děti si budou moci vymalovat své originální
hodinky různými technikami. Jedná se o plně

funkční „polotovar“ digitálních hodinek. Cena
(materiál) je 50 Kč, pro členy zájmových kroužků DDM 40 Kč. Zájemci se mohou přihlásit
v DDM nejpozději do 18. října.
Ve čtvrtek 26. října (podzimní prázdniny)
pořádáme výlet do Prahy s návštěvou
Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy.
Zde navštívíme skleníky a tropické terárium.
Cena výletu je 340 Kč, pro členy zájmových
kroužků DDM 320 Kč.
Zájemci se mohou hlásit v DDM do 20. 10.
2017.
Jaroslava Kohoutová

RC SOBÍK
Zprávičky z RC Sobík
V září jste měli možnost nahlédnout do prostorů RC Sobík v rámci „Dne otevřených dveří“.
Jsme moc rádi, že Vás přišlo tolik a na všechny
se budeme během nového programu moc těšit.
Co nás tedy v říjnu čeká?
Mimo náš pravidelný program si můžete přijít
vyrobit „Otisky ručiček a nožiček Vašich dětí
do keramické kachle“ nebo si užít „Voňavé
odpoledne“.
Pravidelný program herny RC Sobík
Pondělí (lichý/sudý týden) 9-11 Tvoření
pro maminky s dětmi/ Zpívánky pro batolátka
+ volná herna
Úterý 9-11 Cvičeníčko pro ještě nechodící děti
od 6 m. + volná herna
Středa 9-11 Cvičeníčko pro chodící děti max.
3 roky + volná herna
Čtvrtek 18-19 Těhotenské cvičení
Pátek 10-11 Cvičení po porodu
Volná herna začíná po programu v 9.45 h.
Tvoření pro maminky s dětmi (cca 45 min)
rozvíjí jemnou motoriku, kreativitu, sociální
vztahy a spolupráci s ostatními dětmi a maminkami. Používáme různé výtvarné techniky
a materiály. Výrobky jsou většinou vybírány
tematicky dle ročního období.
Zpívánky pro batolátka (cca 30 min) podporují a rozvíjí první krůčky k hudbě. Děti
se učí jednoduché písně, hudebně pohybové
a rytmické hry, poslech skladeb a hru na základní
rytmické hudební nástroje.
Cvičeníčko (cca 40 min) rozvíjí děti v oblasti
pohybové, smyslové i sociální. Děti si zvykají
na pobyt v kolektivu, což je důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení
v pozdějším věku. Cvičení zahrnuje pravidelné vítání a loučení se Sobíkem, hry s padákem,
překážkové dráhy, rytmická říkadla atd.

Těhotenské cvičení (45 min + 15 min diskuze)
zaměřené na udržení psychické a fyzické kondice v době rostoucího bříška. Vyzkoušíte cvičení
na velkých míčích, s overbally, cvičení na zmírnění bolesti zad a zpevnění pánevního dna, lehké kardio cvičení k udržení kondice, power jógu
aj. Témata probíraná v diskusi se týkají změn
v těhotenství, výživy v těhotenství a době
kojení, dob porodních, císařského porodu, období šestinedělí, péče o novorozence.
Cvičení je vhodné pro těhulky od 16. týdne
těhotenství.
Cvičení po porodu pro maminky s dětmi
(60 min) probíhá dle počasí buď venku s kočárky nebo v herničce (doporučuji nosítka nebo
šátky na miminka). Cvičení se zaměřuje na návrat kondice maminky po porodu a na vytvoření
pozitivního vztahu miminek k rytmu a pohybu.
Cvičení doporučujeme maminkám po šestinedělí.

30. 10. OTISK RUČIČEK NEBO NOŽIČEK
DO HLINĚNÉ KACHLE 9.45 - 11.00 h nebo
15.30 - 16.30 h
Přijďte si na památku otisknout ručičku
či nožičku Vašeho dítěte do hliněné kachle buď
pro Vás nebo jako dárek pro Vaše blízké. Cena
jedné kachle je 250,- (záloha 100,- do 20. října
- nutno nahlásit)
31. 10. VOŇAVÉ ODPOLEDNE 16.30 - 17.30 h
Maminky se seznámí s krásnými vůněmi,
dekoracemi a svíčkami značky Partylite a děti
si mohou namalovat obrázek voňavými pastelkami nebo vyrobit voňavé přáníčko.
Iva Čejková, RC Sobík
Kontakt: RC SOBÍK, nám. Republiky 110,
Soběslav, tel: 776 885 766,  FACEBOOK ‚Spolek Rodičovské centrum Sobík‘, www.rc-sobik.
webnode.cz

říjen 2017

20

NÁRODOPISNÁ VÝSTAVA V TÁBOŘE

Baráčníci VI. župy Boleslava
Jablonského se sídlem v Soběslavi
uskutečnili
velkolepou
výstavu ve výstavní síni Táborský
poklad. Tato výstava pod názvem „Táborsko   zpátky v čase
– baráčnické obce na Táborsku“
trvala od 12. 6. do 28. 8. 2017.
Dle pracovnice výstavní síně byla
návštěvnost na výstavě velká. Byly
zde k vidění blatské kroje, želecký
kroj, táborský kroj, pánský blatský kroj, vyšívané pleny, části
krojů, zemědělské nástroje, které se dříve používaly, např. cepy,
ohlávky na zvířata, vidle a jiné zemědělské nástroje. Dále zde byly
k vidění staré hudební nástroje,
malovaná truhla, kolébky, různé
staré nádobí, pomůcky na výrobu
tvarohu, másla a další zajímavé
věci. Výstavu navštívila i početná
skupina turistů z Francie, kde tetičky ze Soběslavi byly v krojích.

Ani o prázdninách soběslavští baráčníci nezaháleli. Vymalovali
svoji rychtu v muzeu. Čtyři tetičky v krojích se zúčastnily focení
do katalogu Toulavy. Tetičky
se fotily v národopisném muzeu
a potom v malebné vesničce Zaluží u Soběslavi. Dále se soběslavští
baráčníci zúčastnili několika baráčnických oslav a dožínek v Boršově.
Poslední oslavou bude Věžovatá
Pláň.
A co nás čeká na podzim?
V listopadu v městské knihovně
výstava – retro hračky. Kdo by
nám chtěl poskytnout retro hračky
a měsíc je vystavovat v knihovně,
může nás kontaktovat do konce října na tel. 725 881 119 (tetička Kastnerová).
Napsala syndička
tetička Kastnerová
vaclavkastner@seznam .cz

Okénko soběslavských chovatelů
Ve třetím srpnovém týdnu (19. - 20. srpna) odeslali naši chovatelé svá zvířata
do Žirovnice. Přítel Turek vystavil širokou expozici drůbeže araukana bílá;
araukana divoce zbarvená; amrokska zdrobnělá; lakenfeldka zdrobnělá
a bantamka zdrobnělá, přítelkyně Vandrovcová vystavila své vlašky
stříbrné (kterým byla udělena čestná cena), Holokrčku zdrobnělou bílou
a konečně holokrčku zdrobnělou černou (čestná cena). Celou ekipu
chovatelů doplnila přítelkyně Černá svým chovem kachen zakrslých
bílých (čestná cena). Chovatele králíků reprezentoval přítel Bauer svými
meklenburskými strakáči v červené barvě a zakrslými bílopestíkatými
v černé barvě.
26. - 27. srpna 2017 naši chovatelé navštívili výstavu v Milevsku. Jako
tradičně nás reprezentovali především chovatelé holubů. Přítel Flíček
obdržel pohár pro nejlepší kolekci za své prácheňské káníky černé. Mladá
chovatelka přítelkyně Farová vystavila své Lahore, kteří byli oceněni jako
druhá nejlepší kolekce holubů. Černí kudrnáči obdrželi čestnou cenu.
Chovatele drůbeže reprezentovala přítelkyně Kupková se svými rýnskými
slepicemi černé barvy – oceněno čestnou cenou. Koncem měsíce proběhla
v Českých Budějovicích Země živitelka, kde představil přítel Autrata
expozici okrasných kachniček a přítelkyně Benešová vystavila slepice
české kropenky. Všem členům děkujeme za reprezentaci organizace
a blahopřejeme ke krásným výsledkům.
Od pátku 29. září do neděle 1. října 2017 proběhne v našem areálu tradiční
výstava, která je vrcholem sezony pro naše členy, kde se ukáže jak kvalita
jejich chovů, tak organizační schopnost celé členské základny připravit naší
výstavu, která je jednou z největších akcí tohoto druhu v našem regionu.
Martin Nechutný – ZO ČSCH Soběslav

HASIČI ČR
15. 7. 	Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních
automobilů u obce Dírná.
20. 7. 	Odstranění padlých stromů na vozovku u obce Doubí
a Debrník.
23. 7. 	Odstranění následků dopravní nehody osobního
automobilu v Soběslavi. Při nehodě byla jedna osoba
zraněna.
31. 7.
Požár domovního odpadu v kontejneru ve Veselí n/L.
31. 7.
Požár strniště na ploše cca 1 000 m2 u obce Horusice.
1. 8. 	Požár elektroinstalace osobního automobilu u obce
Zvěrotice.
3. 8. 	Asistence při transportu pacienta do sanitního vozu
v Soběslavi.
3. 8.
Požár nákladního automobilu na dálnici D3 u Soběslavi.
4. 8. 	Odstranění následků dopravní nehody osobního
automobilu na dálnici D3 u Soběslavi.
4. 8. 	Asistence při transportu pacienta do sanitního vozu
v Klenovicích.
4. 8. 	Odstranění následků dopravní nehody osobního
automobilu u obce Žíšov.
9. 8.
Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Doubí.
11. 8.
Čerpání vody ze zatopené dálnice D3 u obce Košice.
14. 8. 	Odstranění následků dopravní nehody osobního
automobilu u obce Doňov. Při nehodě byla zraněna jedna
osoba.
14. 8. 	Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních
automobilů u obce Brandlín. Při nehodě byly zraněny
dvě osoby.
16. 8.
Požár včelína v obci Řípec.
18. 8.
Otevření bytu v Soběslavi, ul. Dolní příkopy.
19. 8. 	Odstraňování padlých stromů a větví z komunikací
po větrné vichřici v obcích Doňov, Dráchov, Řípec,
Soběslav, Veselí n/L, Drahov.
21. 8.
Otevření osobního automobilu v obci Přehořov.
21. 8. 	Vyproštění zaklíněné osoby z havarovaného osobního
automobilu a odstranění následků dopravní nehody
v Soběslavi. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
23. 8. 	Asistence při transportu pacienta do sanitního vozu
ve Veselí n/L.
26. 8. 	Odstranění následků dopravní nehody osobního
automobilu v Soběslavi.
29. 8. 	Odstranění následků dopravní nehody osobního
automobilu u obce Bošilec. Při nehodě byla zraněna jedna
osoba.
1. 9.
Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Řípec.
2. 9.
Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Doubí.
5. 9. 	Odstranění následků dopravní nehody osobního
automobilu v obci Roudná.
8. 9. 	Odstranění následků dopravní nehody osobního
automobilu u obce Horusice.
10. 9.
Odstranění následků střetu vlaku s divočáky ve Veselí n/L.
12. 9. 	Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních
automobilů u obce Brandlín. Při nehodě byly zraněny
dvě osoby.
12. 9. 	Asistence při transportu pacienta do sanitního vozu
ve Veselí n/L.
12. 9. 	Odstranění následků dopravní nehody osobního
automobilu ve Veselí n/L.
Velitel požární stanice Soběslav
npor. Bc. Libor Šmahlík
(redakčně kráceno)
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POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
NP (neznámý pachatel)
NP v období od 1. 8. do 2. 8. pravděpodobně v prostorách OD
Lidl ve městě Soběslav nebo na ploše přilehlého parkoviště
odcizil peněženku s finanční hotovostí, platebními kartami
a doklady. Poškozené ženě způsobil škodu na odcizení
ve výši 2.000 Kč.

BEZ VÁS BYCH TO NEZVLÁDLA
Dne 9. 9. 2017 v 9 hod. a 9 min odstartovala 9. celostátní konference zdravotních
sester v KDMS na téma dětská odezita a dětská onkologie. Na konferenci přijelo
více jak 200 zdravotních sester z celé ČR a patronátu se ujala soběslavská firma
Goldim, která v tomto roce slaví 25 let od svého vzniku.

Dne 5. 8. v nonstop baru Domino v Soběslavi poškodil muž
dotykovou obrazovku výherního hracího automatu. Tímto
jednáním způsobil škodu o celkové výši 15 000 Kč.
Dne 15. 8. v obci Dráchov kousl volně pobíhající pes poštovní
doručovatelku do stehna na pravé noze. Zranění si vyžádalo lékařské ošetření.
Dne 18. 8. řídil muž motorové vozidlo ze Soběslavi na Veselí
nad Lužnicí po požití alkoholického nápoje v době, kdy mohl
být ještě pod jeho vlivem. Muž se dopustil přestupku proti
BESIP.
NP v období od 25. 8. do 26. 8. v obci Soběslav odcizil z volně
stojícího vozidla na pozemní komunikaci přední tabulku registrační značky. Poškozené ženě způsobil škodu ve výši 600 Kč.
NP dne 26. 8. v areálu koupaliště v Soběslavi odcizil volně
odloženou kabelku, ve které měla poškozená uložený mobilní telefon, peněženku s osobními doklady, finanční hotovostí
a platební karty, ze kterých následně neznámý pachatel v několika případech bezkontaktně platil. Tímto jednáním způsobil
předběžně celkovou škodu ve výši 8.155 Kč.
NP dne 27. 8. v Soběslavi poškodil osobní vozidla tím, že udělal
rýhy do laku automobilů. Poškozeným způsobil škodu ve výši
22.000 Kč.
NP dne 29. 8. v prodejně COOP Jednota odcizil tři kusy kávy
Nescafé, které si vložil do kapes oblečení a následně z prodejny
odešel bez zaplacení.
NP dne 29. 8. v prodejně COOP Jednotě odcizil šest kusů Jihočeského másla, které si vložil do kapes oblečení, tašky a následně z prodejny odešel bez zaplacení.
Dne 30. 8. v Soběslavi žena odcizila ze stojanu vietnamské prodejny čtyři tílka v celkové hodnotě 396 Kč.
prap. Romana Šuléřová                                                                                                              
O PČR Soběslav

Na zpestření programu při uvítání sester spolupracovali i soběslavští ochotníci
pod vedením Kamila Modla. S celoroční přípravou akce pomáhal celý tým
a opět se vydařila. Ceny do tomboly a  doplňky k výzdobě pro nás připravovala skupina dobrovolnic-seniorek pod vedením Veroniky Hrstkové. Ergoterapeutická dílna pod vedením Pavly Marešové (Senior-dům Soběslav) našila do naší
tomboly mnoho cen. Na zpříjemnění prostředí poskytlo spoustu laskavých lidí
materiál ze své zahrádky a někteří anonymní dárci materiál bezejmenně doručili k výzdobě rovnou do sálu. Všem patří náš dík. S přípravou sálu pomáhala
sestava přátel a zdravotních sestřiček. Můj dík patří také ochotnickému divadlu
v Soběslavi za velmi humornou vsuvku do naší konference, automotoklubu
za otevření věže Soběslav pro naší akci v mimořádnou otevírací dobu a v neposlední řadě i vedoucí místního kina paní Wolingerové, která pro nás zařídila mimořádné filmové představení na závěr. Nemohu zapomenout na paní doktorku
Yvettu Fialovou, která celou dobu roční přípravy konference snáší mé vedlejší
aktivity, pomáhá mi a akci podpořila i finančně. Díky tomu všemu se stala tradice
v našem městě nezapomenutelná. Doufáme, že pořádání naší celostátní konference v pořadí desáté v příštím roce nenaruší zavedení EET, pod které
od 1. 3. 2018 spadá i pořádání jedné konference za rok. Hlavním patronem
je soběslavská firma Golgim a tímto veliký dík za otevřené srdce pro zdravotní sestřičky paní ing. Haně Poskočilové. To technické totiž ve zdravotnictví
již všechny máme, ale to lidské se nám ztratilo. Soběslav dokazuje, že to jde
a že to ještě umíme.
Marcela Hánová, zdravotní sestra za pořádající tým

PODOMNÍ PRODEJ V SOBĚSLAVI
V minulém čísle Soběslavské hlásky byl uveřejněn článek
s názvem Pozor na podvody podomních prodejců, který upozorňoval na nekalé praktiky podomního prodeje v republice. Rada
města Soběslavi schválila usnesením z 18. 10. 2016 nařízení
města Soběslavi č.1/ 2016, kterým byl podomní prodej na území města Soběslavi zakázán. S touto skutečností souvisí i vyšší
právní ochrana obyvatel. Pokud se tedy setkáte na území našeho
města s podomním prodejem, doporučujeme se neprodleně obrátit na městskou policii. 				
			
		
-min-

SETKÁNÍ ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ
každé úterý od 18 hodin na faře ČCE v ulici 28. října
kontaktní osoba - Bohuslav, tel. 602 126 685

Co potřebujete vědět o záruční opravě?
Chcete-li reklamovat zboží, je podle zákona vaším primárním nárokem bezplatná oprava. Mnohdy ale vada přetrvává, i když se prodejce tváří, že je reklamace
už u konce. Jak má záruční oprava vypadat a co dělat, když nejste s nápravou
spokojeni? Kdy můžete žádat vrácení peněz? A co když prodávající reklamovanou vadu odstraní, ale podaří se mu přitom poškodit zboží jiným způsobem?
Zákon nijak blíže nespecifikuje, jakým způsobem má prodávající při odstraňování vady zboží postupovat. Podle názoru českých soudů je však prodávající
povinen „provést záruční opravu s veškerou odbornou péčí takovým způsobem,
aby vada byla řádně a beze zbytku odstraněna a prodaná věc nebyla v důsledku
výskytu vady ani opravy jinak znehodnocena“. Za záruční lze přitom považovat
pouze takovou opravu, kterou pro vás na své náklady zajistí prodávající v rámci
uznané reklamace. Pokud si za odstranění vady musíte připlatit, jedná se o opravu mimozáruční a pro tu platí úplně jiná pravidla.
Paní Monika reklamovala látkovou korbičku kočárku, jejíž dno se po pár týdnech
užívání zcela protrhlo. Prodávající reklamaci uznal a nechal zboží na své náklady opravit. Když se však korbička vrátila z reklamace, byl po celé délce jejího
dna viditelný šev v místech, kde došlo k protržení materiálu. Na nespokojenost
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paní Moniky reagoval prodejce prohlášením, že výrobek je přece po opravě plně
funkční. To je sice pravda, jenže povinností prodejce je provést záruční opravu
takovým způsobem, aby neutrpěly ani estetické vlastnosti výrobku. Jinými slovy,
výrobek by měl po záruční opravě fungovat i vypadat tak, jako by se na něm
nikdy žádná vada nevyskytla.
Jak postupovat, když nejste s provedenou opravou spokojeni? Musíte uplatnit
novou reklamaci? Ihned po převzetí zboží z reklamace veškeré nedostatky provedené opravy prodejci vytkněte. Pokud nezjedná nápravu ani během zbylého času
do konce zákonné třiceti denní lhůty k vyřízení reklamace, můžete od smlouvy
odstoupit. Zákonná lhůta neslouží jako strašák nutící prodávajícího, aby reklamaci jakýmkoli způsobem odbyl a vrátil výrobek co nejrychleji spotřebiteli. I pokud
reklamaci stihne vyřídit do 30 dnů od uplatnění, ale neprovede opravu pořádně, znamená to, že lhůta marně uplynula. V takové situaci máte právo odstoupit
od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny. Není to však vaše povinnost. Můžete
se naopak nadále domáhat svých zákonných nároků z vadného plnění.
Lidé si často stěžují, že jim prodejci vyřízení reklamace opravou vnucují, i když
v reklamačním protokolu zaškrtnou jinou volbu. Podle zákona existuje určitá
hierarchie nároků, které může spotřebitel při reklamaci uplatňovat. Primárně
lze žádat bezplatnou opravu a není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené,
tak i výměnu za nový kus. Teprve v případě, že ani oprava ani výměna zboží
nejsou možné, vzniká spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy. Namísto kteréhokoli z uvedených nároků si spotřebitel může vždy zvolit přiměřenou slevu
z kupní ceny. I když tedy v reklamačním protokolu uvedete, že žádáte vrácení peněz, nemusí vám prodávající vyhovět, zjistí-li při diagnostice vady, že je možné
reklamaci řešit opravou či výměnou. Měl by ale zjistit, zda s takovým způsobem
vyřízení reklamace souhlasíte, nebo zda si přejete raději uplatnit nárok na přiměřenou slevu z ceny.
Pozor ale na situace, kdy prodávající vadu sice odstraní, ale podaří se mu poškodit zboží jiným způsobem. Reklamaci bude v takovém případě nutné považovat
za včasně vyřízenou, to vám však nebrání uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody.
Zdroj: DTest

Přátelé obce Zálší a Klečat
Vás zvou na

3. ročník
Festivalu malých dechových hudeb
Kdy: 21.10. 2017 od 13 hodin
Kde: v sále pohostinství v Zálší
Hrát bude:
1.
Blaťácká pětka – pod vedením Jaroslava Broma
2.
Ševětínka – pod vedením Pavla Veselého
3.
Švagrovanka – pod vedením Jana Krejčíčka
4.
Čtyřlístek – pod vedením Přemka Šustra
5.
Mažičanka – pod vedením Františka Slípky
6.
Hartmanická muzika – pod vedením Martina Kubíčka
7.
Hořičanka – pod vedením Oldřicha Prokopa
Provázet mluveným slovem vás celé odpoledne bude:
Zdeněk Voráč – hudební redaktor vysílání Českého rozhlasu
České Budějovice
Vstupné obvyklé
Občerstvení zajištěno

VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE
Program KD
• Neděle 1. října
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. Malý sál KD.
• Sobota 14. 10 – neděle 19. 11
VÝSTAVA HOLD ŽIVOTU
Výstava fotografií k charitativní akci Hold životu aneb pocta
českobudějovické neonatologii (10. listopadu) ve vestibulu
kulturního domu.

V ŘÍJNU ZAHAJUJE FESTIVAL
OUTDOOROVÝCH FILMŮ

• Úterý 17. října

Diváci se mohou těšit na sto dvacet osm snímků z dvaceti sedmi zemí světa.
Jejich profily už byly zveřejněny na webu www.outdoorfilms.cz. Ke každému
ze soutěžních filmů najdete krátký popis, několik fotek a u řady z nich i trailer.
Mezi nimi i strhující upoutávku na jednu z letošních světových premiér na festivalu, film Petra Jana Juračky – K2. Klára. Krásno.
Diváci se mohou těšit na další film Pavola Barabáše s názvem Sloboda pod
nákladom nebo na film Živé moře (Sea of Life) o alarmujícím stavu dnešních
světových moří.
Velmi silný je i snímek K2 Dotknout se oblohy (K2 Touching the Sky). V létě
roku 1986 zemřelo na K2 třináct horolezců. Po třiceti letech se děti zemřelých
horolezců vrací na místo.
Za kategorii vodních sportovních filmů zmiňme film Vyber si svou vlnu (Choose your wave). Jedinečný dokumentární projekt, sledující příběhy lidí, pro které
je surfing cesta, která jim změnila život.
Pestrou festivalovou paletu doplňuje krátký snímek Jondachi o stejnojmenné
řece, která teče džunglí údolím Napo v Ekvádoru a těm, kteří jsou s řekou spjati,
poskytuje více než fyzické spojení. Výčet zakončíme filmem 82 letá skokanka
(The 82 Year Old Skydiver). V 82 letech má Dylis světový rekord jako nejstarší
žena praktikující seskoky padákem na světě.
Festival outdoorových filmů proběhne i v Táboře v kině Svět od 12. 10. do 14. 10.
Více informací o programu na www.outdoorfilms.cz nebo na tel. 739 016 466.
redakce

HORY A KRAJINA
Krajině, přírodě, historii a kráse Novohradských hor je věnován cyklus prezentací, přednášek a besed. Toto je úvodní
z nich. Víceúčelový sál KD.
• Pátek 20. října
LETEM SÝROVÝM SVĚTEM – aneb malý sýrařský
zeměpis
Povídání o nejvýznamnějších sýrařských zemích světa a
mnoho dalšího. Nutná předchozí rezervace, počet míst je
omezen. Víceúčelový sál KD.
• Pondělí 23. října
SEJDEME SE S CIBULKOU
Aleš Cibulka a jeho hosté. Po úspěchu první akce budete
mít šanci i letos setkat se s Cibulkou ve Veselí nad Lužnicí.
Velký sál KD.
• Úterý 24. října
CHVILKOVÁ SLABOST
Jímavá komedie významného britského dramatika a herce Donalda Churchilla v podání Divadla V Rytířské. Velký sál KD.
• Pátek 27. října
KEKS
Taneční zábava populární rockové kapely. Velký sál KD
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.
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VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS - ŘÍJEN

FOTBAL
Do nového ale už divizního soutěžního ročníku jsme moc dobře
nevstoupili (prohra v Březové), ale od té doby kluci hrají krásný fotbal. Dvě remízy a jedna výhra z venkovního prostředí
je na nováčka hodně dobré a k tomu ještě dvě výhry v domácím
prostředí. Dva venkovní zápasy hrané v sobotu od 10,30 hod.
kluci zvládli, ale ještě nás čeká jeden ranní zápas, a to v Karlových Varech.
• FK Olympie Březová - FK
Spartak Soběslav 6:1 (2:0)
Góly: 78. a 89. (pen.) Vaněček,
5. Vojtěch, 45. Šaloun, 74. Kursa,
81. Peterka – 51. Boháč.
Rozhodčí: Kříž – Košan, Štychová. Delegát: Říha.
ŽK: 0:1 (Chotovinský).
Diváků: 265
• TJ Tatran Sedlčany - Spartak
Soběslav 1:1 (0:0), na penalty 7:6
Góly: 49. Sirotek – 62. T. Mazouch.
Rozhodčí: Pekař - Mrkáček,
Martínek. Delegát: Urban.
ŽK: 0:1 (Podráský).
Diváků: 904
• TJ Spartak Soběslav - FK Slavoj Český Krumlov 3:0 (1:0)
Góly: 35. Šmídmajer, 83. Nohava, 85. Dvořák.
Rozhodčí: Košan - Paták, Benedikt. Delegát: Ploch.
ŽK: 1:0 (Vaněk).

Program sportovišť TJ Spartak na http://spartaksobeslav.isportsystem.cz/
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE

• FK Spartak Soběslav - SK Senco Doubravka 2:1 (0:0)
Góly: 63. a 79. M. Hromada
– 53. Skopový.
Rozhodčí: Brychta - Čechlovský,
Braun. Delegát: Mrázek.
ŽK: 0:3 (Knakal, Künstner,
Ungr). Diváků: 260
• SK Petřín Plzeň - FK Spartak
Soběslav 0:3 (0:2)
Góly: 2. T. Mazouch, 30. Fischer,
52. Vaněk.
Rozhodčí: Šťastný - Krupa, Pekař. Delegát: Havránek.
ŽK: 1:1 (Heller - Boháč).
Diváků: 100
František Maršík

SOBĚSLAVŠTÍ PORAZILI PŘEŠTICE
Druhý zářijový zápas na domácím hřišti, který se odehrál 23. září, FK
Spartak opět vyhrál. První gól dal ve 28. minutě Pavel Nohava, který
se po hodině hry postaral také o gól druhý. Poté využil svou šanci hráč Zdeněk
Sýkora z TJ Přeštice, který uhrál jediný gól pro Přeštické. Další gól v pořadí
zahrál v 82. minutě Tomáš Mazouch a po něm navýšil v 88. minutě Martin
Dvořák na 4:1. Spartaku se tak podařilo vybojovat tři body do divizní tabulky
a po sedmém kole uhájit druhou příčku.
-min-

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

Vstupné 40 Kč

Diváků: 309
• Malše Roudné – Spartak
Soběslav 0:0, penalty 1:4
Rozhodčí: Průcha – Němec,
Kouba. Delegát: Sádovský.
ŽK: 1:2 (Vogl – Podráský,
M. Mazouch).
Diváků: 160.

1.10.2017
8.10.2017
15.10.2017
22.10.2017
29.10.2017

HOKEJ
ROZPIS HOKEJOVÝCH ZÁPASŮ (ŘÍJEN)
•
•
•
•
•
•
•
•

7.10. - 10:00 h - MŽ + SŽ - HC Strakonice
8.10. - 9:30 h - 4. třídy - HC Motor ČB, HC Vimperk
8.10. - 17:00 h - muži - DERBY - TJ Lokomotiva Veselí n. L.
15.10. - 9:30 h - MŽ + SŽ - TJ Lokomotiva Veselí n. L.
21.10. - 17:00 h - muži - SK Telč (!!! sobota )
22.10. - 9:30 h - 3. třídy - HC Motor ČB, HC Vimperk
26.10. - 15:30 h - MŽ + SŽ - HC Milevsko 2010
29.10. - 17:00 h - muži - TJ Hluboká n.V. KNIGHTS

VOLEJBAL TJ SPARTAK
SOBĚSLAV
pořádá

Nábor talentů
do oddílu mladších žáků
kdy: úterý, pátek
v kolik: 17 - 18,30 h
kde: sportovní hala pod gymnáziem, sokolovna
V případě zájmu kontaktujte Luboše Klímu
na tel. 776 088 208

PŘIJĎTE TO ZKUSIT
A STAŇTE SE JEDNÍM Z NÁS
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PEDIKÚRA

ROZPIS ZÁPASŮ FK SPARTAK SOBĚSLAV

(říjen 2017)

klasickým mokrým způsobem

6.

Soběslav

Dačice

Ne 1.10.

10,00

dorost

7.

T. Sviny

Soběslav

So 7.10.

09,30

žáci

9.

Soběslav

Klatovy

So 7.10.

16,00

muži

7.

Větrovy

Soběslav

Ne 8.10.

10,00

dorost

8.

Soběslav

Dačice

So 14.10.

10,00

žáci

8.

Soběslav

Sepekov

Ne 15.10.

10,00

dorost

10.

Rakovník

Soběslav

Ne 15.10.

15,30

muži

11.

Soběslav

Jankov

So 21.10.

15,30

muži

9.

Suchdol

Soběslav

Ne 22.10.

10,00

žáci

12.

K. Vary

Soběslav

Ne 29.10.

10,30

muži

10.

Soběslav

Týn nad Vlt.

Ne 29.10.

10,00

dorost

Po telefonické domluvě možná
návštěva doma. Soběslav a okolí.
Tel. 777 713 489

ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRODEJ
•

Nemovitosti - www.inrekareality.cz

•

Prodám dubové fošny, vyschlé, asi
2 m3, cena dohodou. Tel. 724 208 631

•

Prodám byt v rodinném domě se zahrádkou 3+1 v Soběslavi. Při rychlém
jednání sleva. Cena 1 050 000 Kč.
Tel. 777 725 552.
KOUPĚ

•

Koupím byt v Soběslavi.
Tel. 601 561 420

•

Koupím garáž v Soběslavi.
Tel. 601 561 420

•

Koupím obrazy a různé staré věci nábytek, vojenské, myslivecké, hodinky,
rádia, housle, bankovky, mince, odznaky, porcelán, knihy a jiné. Jednotlivě,
sbírky nebo pozůstalost.
Tel. 722 777 672

•

Koupíme chatu se zahrádkou v okolí
Soběslavi nebo Roudné. Volejte večer.
Tel.728 891 500

HLEDÁME 3 AŽ 4 PRACOVNICE
pro ruční montážní práce jemné mechaniky
-

hlavní pracovní poměr

•

-

práce v úkolové mzdě

Koupím byt v Soběslavi,
tel. 604 443 527

•

-

pevná pracovní doba v jednosměnném provozu
(06:00 – 14:00 hod.)

Koupím menší byt v panelovém domě
s výtahem v Soběslavi. Nejsem R. K.
Tel. 724 529 367

•

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

-

klidné, čisté a stabilní pracovní prostředí

Kontakt
František Sládek, tel.: 603 244 371

OSTATNÍ
•

Vyměním garáž Na Ohradě za garáž v
okolí sídliště Svákov, tel. 604 443 527

•

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

•

Nabízíme pronájem zařízeného bytu
2+kk v Soběslavi od 1. 11. 2017.
Tel. 721 927 033

•

Nabízíme pronájem vybaveného bytu
2+kk v Soběslavi od 1.11.2017.
Tel. 721 927 033

BANES spol. s r. o.
Provozovna: Rašínova 504, 392 01 Soběslav
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Konzultant zdravé výživy
Miroslav Němec
bude v sobotu 7. 10.
v ul. Nerudova - Pekárikovi

OPAKUJTE INZERÁTY
A ZÍSKEJTE SLEVU 10%
PODKLADY ZAŠLETE NA
e-mail : hlaska@musobeslav.cz
více info o inzerci:
www.musobeslav.cz/mesto
-sobeslav/sobeslavska-hlaska

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

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
nově 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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JUDr. Ing. Miroslav NOSEK, advokát, tel. 777 794 871
oznamuje změnu místa a provozní doby kanceláře v Soběslavi
od 1. září 2017 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),

KROUHANÉ ZELÍ
Farma Doňov nabízí krouhané
zelí z vlastní produkce.
Krouháme na adrese:
Doňov 3, 37821
Kardašova Řečice
(statek na hlavním tahu
na Jindřichův Hradec)
Objednávky
na tel. 608 379 623
více informací na
www.farmadonov.cz

VÝPRODEJ SKLADU
Umyvadla od 199 Kč
WC od 499 Kč
Koupel. nábytek a doplňky
až s 80% slevou
3. – 4. 10. od 10 do 18 h
sklad Archadie - areál TENAD s.r.o.
Tyršova, Soběslav
Tel. 702 034 771
www.wcbidety.cz/26-vyprodej
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Uzávěrka inzerce 10. 10., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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