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cena 10,- Kč

Soběslavské náměstí roste do krásy
Byla dokončena Revitalizace náměstí východní strany II. etapa a přilehlé ulice Palackého. Stavební úpravy nám přinesou bezpečnost a bezbariérovost celého řešeného parteru, rozšíření chodníků s doplněním zeleně
a mobiliáře (lavičky, stojany na kola apod.), úpravou zastávky U Husa
včetně přilehlé komunikace a parkoviště.

Sportovci se mohou
těšit na moderní halu
V měsíci listopadu letošního
roku bude zprovozněna zrekonstruovaná sportovní hala v areálu TJ
Spartak Soběslav. Zveme všechny
zájemce na florbalový turnaj, který
se bude konat v sobotu 21. 11. 2015
od 9.00 hod. do 15.00 hod. V této
době bude možnost prohlídky haly i
jejího zázemí.
Mgr. Vladimír Drachovský
místostarosta města

Z plánovaných akcí vybíráme:
·

3.11. KOZLAŇÁCI – KONCERT moravské kapely v KDMS

· 13.11. PARKÁN – ZÁBAVA, velký sál KDMS
· 16.11. PRVNÍ UČITELSKÝ ÚSTAV NA JIHU ČECH

přednáška v Rožmberském domě

· 22.11. LACZO DECZI – CELULA NEW YORK

KONCERT LIVE ! KINO

· 26.11. JANA ŠTEFLÍČKOVÁ, koncert v Čajovně Rolnička

(podrobnosti na str. 11)

21. ročník „Soběslavské růže“
Soutěž ve vazbě a aranžování květin
„Soběslavská růže“ se uskuteční ve dnech
12. a 13. listopadu v KDMS.
Soutěžní úkoly:
· 1. Přízdoba zahradníkovy boty a klobouku
· 2. Přízdoba lísky s úrodou našich zahrad
· 3. Kudy z nudy v našem kraji - aranžovaný

panel představující turistické zajímavosti
Vašeho kraje
Výstava soutěžních prací bude 13. listopadu od 8.00 do 15.00 hodin v Kulturním
domě města Soběslavi.

Vystavovatelé z celé republiky
přijedou do Soběslavi
Kreativ - Podzim a Vánoce
20. - 21. listopadu
Čekají na vás stánky a workshopy, vánoční
dekorace, prodej kreativních potřeb, vše pro
cukrářské tvoření, módní přehlídky, dílny a
mnoho dalšího.
V pátek program obohatí princeznovská
módní přehlídka a taneční vystoupení. V sobotu
budou přichystány ukázky kretivní tvorby, soutěže a dětská módní přehlídka. Po celý den je
připraveno vánoční focení.

ROZSVÍTÍME
STROM
s Rádiem Blaník
Město Soběslav a Rádio Blaník vás zvou
v úterý 1. 12. od 15 hodin na tradiční „Rozsvěcení vánočního stromu“ na náměstí Republiky. Těšit se opět můžete na zajímavé
hosty, kterými letos budou kouzelník Pavel
Kožíšek a zpěvák Pepa Vágner.
Rádio BLANÍK si pro vás určitě připraví
řadu dárků a soutěží. Vstup na akci je zdarma. Předpokládaný konec v 17 hodin.
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 22. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 29. září 2015
od 14.00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 22/227/2015
Rada města ukládá realizovat usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se konalo dne 23. září 2015.

 Usnesení č. 22/228/2015
Rada města souhlasí s realizací 2. etapy rekonstrukce sportovní haly v roce 2016 dle
studie zpracované Ing. Miroslavem Pantoflíčkem – Projektové práce Soběslav, při které
bude realizována úprava stávajícího zázemí
sportovní haly a přistavěno nové posezení
s obslužným úsekem a sociálním zařízením.

 Usnesení č. 22/229/2015
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a Ing. Jiřím Lagnerem – Projektové práce Soběslav na zhotovení
dokumentace pro provedení stavby komunikace, chodníky a veřejné osvětlení akce „Komunikace a inž. sítě pro RD u sídliště Svákov –
Soběslav, 2. etapa“ za cenu 198.400 Kč.

 Usnesení č. 22/230/2015
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a p. Pavlem Mrázem, projekce VHS + ZTI Tábor, na zhotovení dokumentace pro provedení stavby
dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu a
STL plynovodu akce „Komunikace a inž. sítě
pro RD u sídliště Svákov – Soběslav, 2. etapa“ za cenu 142.000 Kč.

 Usnesení č. 22/231/2015
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o přípravě nových stanov Tělovýchovné jednoty Spartak
Soběslav.

 Usnesení č. 22/232/2015
Rada města souhlasí s konáním akce „Rozsvěcení vánočního stromu s Rádiem Blaník“
na náměstí Republiky v Soběslavi, která se
uskuteční v úterý 1. 12. 2015 od 15.00 do
17.00 hod.

 Usnesení č. 22/233/2015
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
spoluúčasti na úhradě nákladů mezi městem
Soběslav a Domovem důchodců Dobrá
Voda, na základě které město hradí část nákladů spojených s pobytem pana Eduarda
Lence, Soběslav, v tomto zařízení. Město Soběslav vykonává vůči panu E. Lencovi na základě rozhodnutí soudu funkci veřejného
opatrovníka.

 Usnesení č. 22/234/2015
Rada města souhlasí s umístěním pamětní
desky na kameni u horní studánky na Svákově v Soběslavi jako vzpomínku na spisovate-

le p. Krejču, který psal o lese Svákov a strašidlu Doudlu.

 Usnesení č. 22/235/2015
Rada města bere na vědomí informaci starosty
města Ing. Jindřicha Bláhy a členky rady města
Mgr. Aleny Krejčové o jednání, které se uskutečnilo na MěÚ Soběslav dne 10. září 2015, ve
věci přípravy a budoucího zhotovení Místního
akčního plánu vzdělávání pro ORP Soběslav.
Usnesení 23. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 13. října 2015
od 14.00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 23/236/2015
Rada města si na místě samém prohlédla novou sportovní halu za gymnáziem ve sportovním areálu města včetně zázemí, které bude
stavebně upraveno v příštím roce.
Rada města projednala financování rekonstrukce sportovní haly předložené místostarostou města Soběslavi Mgr. Vladimírem
Drachovským.

 Usnesení č. 23/237/2015
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 4. 2015 mezi
městem Soběslav a firmou Spilka a Říha,
s. r. o., Soběslav, na akci: „Přístavba a stavební úpravy sportovní haly Soběslav“, kterým
se řeší změna obkladů stěn, střešního pláště,
skladby podlah a vytápění za cenu 477.559
Kč + DPH. Celková cena stavebních prací na
rekonstrukci sportovní haly činí 12.719.815
Kč + DPH.

 Usnesení č. 23/238/2015
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou
TIP-N+V, s. r. o., Soběslav, na provedení demontáže stávajících rozvodů topení a armatur
a na dodávku a montáž nových rozvodů, plynových zářičů a armatur na akci „Stavební
úpravy sportovní haly Soběslav“ za cenu
288.887 Kč + DPH.
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 23. září 2015
od 18:00 hodin v malém sále
Kulturního domu města Soběslavi

 ZM 5/033/2015
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2015 –
v předloženém znění.

 ZM 5/034/2015
Zastupitelstvo města schvaluje prodej poze2
mků parc. č. 3064/3 o výměře 96 m a parc. č.
2
3064/4 o výměře 28 m v k. ú. Soběslav ČR –
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, za cenu
dle znaleckého posudku.

 ZM 5/035/2015
1) Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků bez doplatku mezi městem Soběslav a
Správou lesů města Soběslavi, spol. s r. o.,
tak, že město Soběslav se stane výlučným
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 Usnesení č. 23/239/2015
Rada města bere na vědomí předběžné vyhodnocení hospodaření letního koupaliště v Soběslavi v roce 2015 dle zprávy předložené
jednatelem Správy města Soběslavi, s. r. o.,
p. Vladimírem Faladou.

 Usnesení č. 23/240/2015
Rada města bere na vědomí informaci starosty města o statickém průzkumu dřevěné lávky přes Černovický potok u Domu dětí a
mládeže v Soběslavi a nutnosti její rekonstrukce v roce 2016.

 Usnesení č. 23/241/2015
a) Rada města bere na vědomí odstoupení paní
Libuše Krlínové, Soběslav, od prodeje lesních
pozemků parc. č. 263/1 a 263/2 v k. ú. Vesce
schváleného usnesením ZM 5/036/2015 dne
23. 9. 2015.
b) Rada města doporučuje zastupitelstvu
města zrušit usnesení ZM 5/036/2015.

 Usnesení č. 23/242/2015
Rada města v návaznosti na své usnesení č.
22/234/2015 bere na vědomí informaci starosty města o odhalení pamětní desky na kameni u horní studánky na Svákově
v Soběslavi jako vzpomínku na spisovatele p.
Miroslava Krejču, jenž psal o lese Svákov a
strašidlu Doudlu, které se uskuteční v sobotu
7. 11. 2015.

 Usnesení č. 23/243/2015
Rada města v souladu se zřizovací listinou ZŠ
Komenského souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy mezi ZŠ Komenského a firmou Soběslavská pekárna, s. r. o., Soběslav, na poskytnutí daru 1.100 Kč měsíčně v období od
1. 10. 2015 do 30. 6. 2016 jako příspěvek na
obědy pro dva žáky školy a dále s přijetím finanční odměny – daru ve výši 10.000 Kč za
vítězství žáků školy v Hejtmanově poháru
v Jihočeském kraji od Asociace amatérských
sportů České republiky určené na nákup
sportovního vybavení pro školu.
vlastníkem části pozemku parc. č. 1506/9 o
2
výměře cca 52 m a Správa lesů města Soběslavi, spol. s r. o., se stane výlučným vlastníkem části pozemku parc. č. 1506/1 o výměře
2
cca 74 m .
2) Zastupitelstvo města schvaluje prodej části
pozemků oddělených z pozemků parc. č. 1506/1
2
o výměře cca 308 m , parc. č. 1506/32 o vý2
měře cca 26 m a parc. č. 1506/9 o výměře cca
2
52 m v k. ú. Soběslav panu Liboru Nejedlému,
Soběslav, za cenu dle znaleckého posudku.

 ZM 5/036/2015
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků určených k plnění funkcí lesa parc. č.
263/1 a parc. č. 263/2 o celkové výměře
2
8.759 m v k. ú. Vesce u Soběslavi od paní Libuše Krlínové, Soběslav, za cenu dle znaleckého posudku, tj. 50.000 Kč.
pokračování na str. 3
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 ZM 5/037/2015
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru –
2
pozemků parc. č. 3979/2 o výměře 474 m ,
2
parc. č. 3979/3 o výměře 348 m , parc. č.
2
3979/4 o výměře 16 m , dílu „c“ o výměře
2
1 m , odděleného geometrickým plánem z pozemkové parcely č. 3991, dílu „r“ o výměře
2
2
0,12 m , dílu „o“ o výměře 58 m a dílu „j“ o
2
výměře 112 m , oddělených geometrickým
plánem z pozemkové parcely č. 3904/4, dílu
2
„g“ o výměře 78 m a dílu „d“ o výměře 30
2
m , oddělených geometrickým plánem z pozemkové parcely č. 3990/2, vše v k. ú. Soběslav, od Jihočeského kraje, České Budějovice,
do majetku města Soběslavi.

 ZM 5/038/2015
1) Zastupitelstvo města revokuje usnesení ZM
2/011/2014 z 17. 12. 2014 v celém rozsahu.
2) Zastupitelstvo města schvaluje vypořádání
pozemků pro výstavbu II. etapy rodinných
domů na sídlišti Svákov v Soběslavi formou
směny bez doplatku mezi městem Soběslav,
Římskokatolickou farností Soběslav a manželi
Romanem Pokorným, Chabrovice, a Lucií Pokornou, Soběslav, tak, aby se:
a) manželé Pokorných stali výlučnými vlastníky
2
pozemků parc. č. 2101/5 o výměře 629 m , parc.
2
č. 2103/542 o výměře 124 m , parc. č. 2103/565
2
o výměře 177 m , vše v k. ú. Soběslav,
b) Římskokatolická farnost Soběslav stala výlučným vlastníkem pozemků parc. č.
2
2103/466 o výměře 420 m , parc. č. 2101/12 o
2
výměře 262 m , parc. č. 2103/559 o výměře
2
265 m , vše v k. ú. Soběslav,
c) město Soběslav stalo výlučným vlastníkem
2
pozemků parc. č. 2101/11 o výměře 99 m ,
2
parc. č. 2101/6 o výměře 77 m , parc. č.
2
2103/564 o výměře 27 m , parc. č. 2101/7 o vý2
měře 126 m , parc. č. 2103/563 o výměře 114
2
2
m , parc. č. 2103/562 o výměře 29 m , parc. č.
2
2101/8 o výměře 24 m , parc. č. 2101/9 o výmě2
2
ře 16 m , parc. č. 2101/10 o výměře 17 m , parc.
2
č. 2103/560 o výměře 317 m , parc. č. 2103/561
2
o výměře 311 m , vše v k. ú. Soběslav.
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Demokracie
Slovo demokracie vzniklo spojením slov
„démos“ s významem lid a „kratos“, což znamená vládnout. Dohromady tedy „vláda lidu“.
Jak to ale má ten lid udělat? Jak si má vládnout? Rozšířená praxe je taková, že si lid zvolí
své zástupce a ti mu pak vládnou. Většinou
mají tito lidé naši plnou důvěru a jsme rádi, že
se starají za nás o věci veřejné. Je to situace
analogická tomu, že pošlete někoho se džbánem pro vodu a nebudete se starat o to, kolik to
bude stát. Pokud to budete dělat příliš často,
zřejmě se za nějakou dobu dozvíte, že voda je
velmi drahá věc.
Jak to tedy udělat lépe? Těžko. Můžete například donutit ty, kteří vám vládnou, aby vám
ukazovali účty a vy pak můžete každý jednotlivý účet kontrolovat.
Že si raději dojdete pro vodu sami, než se
přehrabovat v hromadě účtů? To nejde. To nemůžete takhle dělat. To není demokracie. To
byste se dostali v historii někam před společnost
prvobytně pospolnou.
Naštěstí to není až tak hrozné, jak to na první
pohled vypadá. Spíš než o kontrolu jde o možnost kontroly. Není důležité, zda někdo účty
kontroluje, ale musí existovat ta možnost. Jak
prosté, stačí účty zveřejňovat. Kdykoli se pak
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do nich podíváte, pokud se vám něco nezdá (například cena vody), můžete dohledat, co bylo
tak drahé nebo naopak levné.
Kromě účtů by nás také mělo zajímat, co kdo
rozhodl. Jinak se nám může stát, že začneme
platit za něco, za co se nikdy neplatilo. Tady už
ale nepomůže pouhé zveřejňování, v tomto případě se musíme o rozhodování doopravdy zajímat. Zveřejňování je pouze nutnou podmínkou,
abychom se zajímat mohli. Nemusíme být přímo u rozhodování, pokud nám z důležitých jednání někdo vyhotoví zápis, ve kterém bude
napsáno, co kdo říkal a odkaz na zveřejněné dokumenty, o kterých se jednalo.
Pokud si tedy máme sami vládnout, třeba i u
nás, v Soběslavi, musíme se zeptat na tyto a podobné otázky:
Kde si mohu prohlédnout účty města?
Kde najdu dokumenty, o jejichž existenci
jsem se dozvěděl v zápisech z jednání rady města nebo zastupitelstva?
Obsahují zápisy informaci, co kdo říkal nebo
jsou pouze slohovým cvičením, ve kterém
„aristokracie“ (tedy česky „vláda elit“) popisuje
skutečnosti tak, jak by se podle jejího názoru
měly předkládat těm, kterým se v zemi, kde demokracie vznikla, říkalo “démos”?
Martin Kákona
zastupitel města za Piráty pro Soběslav

O odpověď k článku jsme požádali starostu města Soběslavi:
Všechny povinné informace jsou městem zveřejňovány zákonným způsobem, podrobnosti jsou
k dispozici u příslušných pracovníků městského úřadu. Na školení o demokracii od M. Kákony je
smutné, že člen zastupitelstva města neví, kde si má opatřit důležité informace. Ještě smutnější je,
že člen zastupitelstva porušuje platnou legislativu České republiky (viz článek Mgr. Petra Valeše –
„Podivná tradice“ v tomto čísle Hlásky) i přesto, že se ji slibem zavázal dodržovat. Aby bylo tedy
demokracii učiněno zadost, uvádím text slibu, který skládá každý člen zastupitelstva podle § 69 zákona o obcích na začátku prvního zasedání zastupitelstva města v novém volebním období: „Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Ing. Jindřich Bláha, starosta města Soběslavi

Plánovaná odstávka výroby občanských průkazů
a cestovních dokladů

V souvislosti s připravovanou novelou zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech
upozorňujeme občany, že přibližně od poloviny prosince 2015 až do konce roku 2015 nebude možné přijímat žádosti o vydání nového občanského průkazu ani cestovního dokladu a stejně tak nebude možné vyhotovené doklady předávat. Důvodem odstávky informačních systémů MV ČR je
přechod na nový technický systém v souladu s legislativními změnami. Bližší informace budou
upřesněny na webových stránkách města.
Doporučujeme proto všem občanům vyřídit si záležitosti týkající se občanských průkazů nebo
cestovních dokladů v průběhu měsíce listopadu.

Upozornění pro majitele vozidel uložených v „DEPOZITU“

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 318

JUDr. Stanislav Hroch
Středa 4. 11. a 18. 11.
od 13 do 17 h
Tel. 602 496 375

Majitelé vozidel vyřazených z provozu (uložených v depozitu) v období před 30. 06. 2013 jsou
povinni dostavit se do 31. 12. 2015 na příslušný úřad podle místa svého trvalého pobytu a oznámit
účel využití a adresu místa, kde je vozidlo umístěno. Pokud tak neučiní, vozidlo ze zákona zanikne a
nepůjde znovu vrátit do provozu.
Návštěvu úřadu by neměli odkládat i majitelé, kteří mají značku uloženou do depozitu po 01. 07.
2013. Ti by měli také potvrdit, že vozidlo existuje, kde se nachází a jaký plní účel využití. Za nesplnění této povinnosti může hrozit pokuta až do výše 50 000,- Kč.
Za zápis adresy místa, kde je vozidlo umístěno a účelu využití vyřazeného vozidla se dle Sazebníku správních poplatků platí 50,- Kč.
Bližší informace podá: Jasmína Červenková – telefon č. 381508183, Věra Doležalová, telefon č.
381 508 185.
Ing. Jana Kosová, vedoucí ODVV

4

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

listopad 2015

Parkoviště a kolostav u nádraží
Ráda bych reagovala na článek z Hlásky č. 10, který informuje o modernizaci železniční stanice v Soběslavi. Čtenář sice tuto informaci dostal,
ovšem ta se týkala „pouze“ ostrovního nástupiště a výtahu. Proč se ale pro
cestující nepamatovalo také se zřízením kolostavu a parkoviště? Vždyť
zbouráním restaurace vzniklo dost prostoru, který by byl pro tuto situaci
vhodný. Brání však tomu nadměrně široký chodník, jehož část mohla být
pro parkoviště využita. V současné době slouží k parkování prostor před
starým skladem, kde majitelé aut mohou pouze očekávat jeho poškození
spadnutím starého okapu či staré střešní krytiny. Vím, že toto nejsou otázky pro městský úřad, ale pro investora, ale přestavbou nádraží mohlo město zvýšit i počet parkovacích míst ve městě. Zajištění kolostavu by
zabránilo ničení zábradlí u parku, možná i časté krádeži kol a návštěvníka
města, který přijede vlakem, nepřivítá přehlídka kol místních občanů.
Určitě by každý cestující i obyvatel města přivítal lepší řešení tohoto
prostoru, řešení, které třeba ve Veselí nad Lužnicí našli.
Alena Dvořáková
Město situaci kolem nádraží intenzivně řeší a občané budou seznámeni
s jeho řešením v nejbližším možném termínu.
-jk-

NEZAMĚSTNANOST NA SOBĚSLAVSKU VE 3. ČTVRTLETÍ 2015
V 3. čtvrtletí 2015 došlo v rámci mikroregionu Soběslavsko k mírnému nárůstu podílu nezaměstnaných osob (z hodnoty 5,75 % ve 2. čtvrtletí 2015) na 5,89%. K 30. 9. 2015 bylo v evidenci
ÚP 516 nezaměstnaných, z toho bylo 293 žen, což je 56,78% z celkového počtu uchazečů a 37,6%
uchazečů je starší 50 let. Z hlediska vzdělanostního je nejvíce uchazečů vyučených – 41,47%.
V evidenci delší než 6 měsíců je více než polovina uchazečů (57,95%). V rámci mikroregionů okresu Tábor má Soběslavsko druhý nejvyšší podíl počtu nezaměstnaných osob – nejvyšší podíl nezaměstnaných osob je na Veselsku (6,20%). Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných osob je na
Jistebnicku (4,12%). K 30. 9. 2015 nabízeli zaměstnavatelé ze Soběslavska 81 volných pracovních
míst. Na jedno pracovní místo tak připadá 6,37 uchazečů o zaměstnání. Zaměstnavatelé mají
největší zájem o technické profese, řidiče nákladních automobilů, ale i kuchaře a číšníky.
Počet obyvatel
ve věku
15-64 let

Podíl
nezaměstnaných
osob
k 30.9.2014 v %

Počet
uchazečů

Počet
dosažitel.
uchazečů

Podíl
nezaměstnaných
osob
k 30. 9. 2015 v %

Budislav

253

5,16

15

15

5,93

Dírná

253

6,44

13

13

5,14

Dráchov

149

5,77

12

11

7,38

Hlavatce

237

5,71

16

16

6,75

Chotěmice

82

12,66

7

6

7,32

Katov

47

4,00

1

1

2,13

Klenovice

401

5,97

29

28

6,98

Komárov

81

10,26

3

3

3,70

Mezná

64

21,31

8

8

12,50

Myslkovice

265

9,13

18

17

6,42

Přehořov

241

5,46

13

13

5,39

Roudná

350

8,26

22

22

6,29

Název obce

Sedlečko u Sob.

93

8,79

3

3

3,23

Skalice

329

6,36

15

15

4,56

Soběslav

4558

7,01

278

275

6,03

Třebějice

40

4,65

1

1

2,50

Tučapy

507

6,41

31

29

5,72

Vesce

189

9,33

11

11

5,82

Vlastiboř

192

6,90

9

9

4,69

Zvěrotice

272

4,89

11

11

4,04

Mikroregion
Soběslavsko

8603

7,00

516

507

5,89

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let k obyvatelstvu stejného věku je v obci Mezná (12,50%), nejnižší podíl nezaměstnaných osob
na Soběslavsku je naopak v obci Katov (2,13%). Budislav, Dráchov, Hlavatce a Klenovice jsou
obce, u kterých došlo v porovnání s předchozím rokem k nárůstu nezaměstnanosti, u ostatních obcí
došlo k poklesu nezaměstnanosti.
Ing. Jana Dvořáková, vedoucí kontaktního pracoviště

Podivná tradice
Soběslavské slavnosti letošního roku jsou
více než měsíc minulostí. Právě nyní skončilo
jejich kompletní vyhodnocení nutné pro přípravy dalšího ročníku. Chceme je pro vás opět vymyslet co možná nejzajímavější a nejpestřejší
tak, aby si každý mohl v programu najít právě to
své oblíbené a zároveň zůstala zachována hlavní myšlenka prolínající se celým dnem. Dovolte
mi ovšem malé zastavení nad jednou událostí,
která se během programu stala již druhým rokem a která nemá se slavnostmi vůbec nic společného. Jednalo se o politickou propagaci.
Vloni předvolební, což by se nechalo očekávat,
ne však pochopit, a v letošním roce opětovnou
agitku pana ing. Martina Kákony a uskupení Piráti pro Soběslav, pod jejichž zástavou se celá
událost před kulturním domem odehrála. Chci,
abyste věděli, že Kulturní dům města Soběslavi, jako pořadatel slavností, s touto aktivitou
nemá a nikdy neměl nic společného. Je mi, promiňte mi ten výraz, odporné, když je tato zavrženíhodná aktivita kamuflována tvořením pro
děti, což je v naší společnosti neomluvitelné!
Myslím, že každý člověk má svou čest a ani
pravý pirát by se k takovému jednání nesnížil.
Navíc celé toto komediální představení spolu
s demonstrativním opuštěním prostoru v doprovodu městské policie realizuje zastupitel města
Soběslavi. Nemohl jsem si tuto poznámku odpustit, protože jsem přesvědčen, že takováto nehoráznost k nám do Soběslavi skutečně nepatří
a věřím již podruhé, že napříště se pan zastupitel Kákona nad sebou zamyslí a že spolu se
svým kolegou již Soběslavské slavnosti takovýmto stylem a formou nenavštíví. Vám, milí
čtenáři Hlásky, přeji, aby se i další slavnosti vydařily a líbily minimálně tak, jako ty letošní a
abyste měli možnost se v klidu a pohodě setkat
se svými přáteli a známými, což je jednou
z hlavních a důležitých myšlenek vašich Soběslavských slavností.
Petr Valeš
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Obnova kamenné kazatelny u kostela sv. Marka
Loňského roku na Mikuláše přilétl ke kostelu
sv. Marka anděl – to akademický sochař Jaroslav
Fuka navracel zrestaurovaného anděla na své
místo. V letošním roce J. Fuka restauruje unikátní kamennou kazatelnu datovanou rokem 1660.
(Kazatelny se v Čechách dělaly většinou ze dřeva uvnitř interiéru kostela, jen výjimečně byly
provedeny z kamene. Nejbližší zachovalé příklady kamenných kazatelen: pozdně gotická kazatelna z 15. stol. v Telči, kazatelna v kostele sv.
Jiljí v Dolním Dvořišti a v bývalém františkánském klášteře v Bechyni, obě kolem roku 1500.)

Soběslavská kazatelna z roku 1660 je ojedinělým příkladem pozdně renesanční kamenické práce. Během restaurování se podařilo
odhalit kamennou patku sochařského díla, kterou v minulosti zakryla výše položená nová
dlažba. Po dokončení bude kazatelna viditelná
v celé své původní kráse, jak byla dokončena
v roce 1660, tedy během stavby nebo krátce po
dokončení kostela založeného roku 1650.
Dle informací J. Fuky probíhají restaurátorské práce za velkého zájmu občanů. Obnova kazatelny, stejně jako obnova náhrobků
v minulém roce, je prováděna z finančních
prostředků Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace Městských památkových rezervací a městských památkových zón.
Podle PhDr. Lavičky připravila
Ing. arch. Buzu
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KRONIKA
Narození:
Anna Bártová
Mario Kurej
Natálie Nováková
Eliška Strnadová
Robin Vaněček
Šárka Prinzová
Pavla Sumerauerová
Tobias Jan Buzek
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Anna Jirková
Lidmila Pazderová
Markéta Křepelková
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Dne 7. 11. 2015 uplyne
30 let, co nás navždy
opustil pan Josef Drs
ze Soběslavi.
S láskou a úctou
vzpomíná rodina Zemanova

Ak. soch. J. Fuka a PhDr. R. Lavička PhD.
konzultují postup prací

Kazatelna před zahájením prací

Seriál k novému občanskému zákoníku
Jaká výše úroku je nepřiměřená?
Výše úrokové sazby je věcí dohody mezi
tím, kdo úvěr (půjčku) poskytuje a tím, kdo jej
přijímá. Ne vždy je ovšem příjemce úvěru v takové pozici, že by mohl s poskytovatelem úvěru
diskutovat o výši úrokové sazby, naopak, úvěrová smlouva mu je předložena v definitivní podobě, vč. ustanovení o výši úrokové sazby, a
příjemce úvěru, který se obvykle nachází v tíživé finanční situaci, podmínky úvěrové smlouvy
bez dalšího přijme.
Výše úrokové sazby je korigována požadavkem dobrých mravů, kterým smlouva o úvěru
nesmí odporovat, jinak je takové právní jednání
neplatné. Jaká konkrétní výše úrokové sazby se
již dobrým mravům příčí, není v právních předpisech uvedeno, musíme tedy při jejím určení
vycházet z toho, jak na tuto otázku pohlížely
soudy při svém rozhodování.
Touto otázkou se opakovaně zabýval Nejvyšší soud ČR, jehož rozhodnutí by měla sjednocovat rozhodování soudů v podobných
věcech, a ten dovodil, že za nepřiměřenou výši
úroků lze mít takovou výši úroků, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jejich sjednání obvyklou, stanovenou s přihlédnutím
k nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným

bankami při poskytování úvěrů nebo půjček,
přičemž v jiném svém rozhodnutí stanoví, že za
nepřiměřený nemusí být považován takový
úrok, který dosahuje dvoj až trojnásobku obvyklého úroku poskytovaného bankami. Lze tedy
uzavřít, že úroková míra, která převyšuje trojnásobek obvyklé úrokové míry u úvěrů
poskytovaných bankami, je v rozporu s dobrými
mravy a tudíž neplatná.
Výši úrokové sazby a celkové náklady spotřebitelského úvěru, což jsou úroky, provize,
daně a veškeré další poplatky, které spotřebitel
musí v souvislosti se spotřebitelským úvěrem
zaplatit, musí dle zákona o spotřebitelském úvěru obsahovat písemná informace, kterou poskytovatel úvěru musí příjemci spotřebitelského
úvěru poskytnout v dostatečném předstihu. Této
informaci je nutno věnovat náležitou pozornost.
Nepřiměřené úroky postihuje i trestní zákoník, pokud osoba, která poskytuje půjčku nebo
úvěr, zneužije něčí tísně, nezkušenosti nebo rozrušení, a dá sobě nebo jinému poskytnout nebo
slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru. Takové
jednání je lichvou a je trestně postižitelné.
JUDr. Ing. Miroslav Nosek, advokát v Soběslavi

Dne 2. 11. 2015 to
bude 5 let, co nás
navždy opustila naše
milovaná dcera,
maminka, manželka
a sestra
Jana Hoffmannová
roz. Cílková.
Za tichou vzpomínku děkují rodiče,
manžel Pavel, děti Roman, Michal, Gita,
Pavel, sestra Monika s rodinou a ostatní
příbuzní.
Nikdy nezapomeneme!
Utichlo Tvé dobré srdce a milý hlas,
bolest však nezhojí žádný čas.
Kdo tě měl rád, jen v dobrém vzpomene,
kdo tě miloval, nikdy nezapomene.
Krásná léta s tebou prožitá,
nás budou provázet do konce života.

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

tel. 777 794 871
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Přivítali jsme nové občánky
Další slavnostní vítání nových soběslavských občánků se konalo v obřadní síni městského úřadu
ve čtvrtek 22. října. Za hudebního doprovodu žáků ZUŠ přivítal starosta města Ing. Jindřich Bláha
do života 15 dětí, z toho 7 holčiček a 8 chlapečků. Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu. Foto: Pavel Vaněk

Nakupování na internetu
(dokončení z minulého čísla)

Vyzkoušet, nezničit!
Některé internetové obchody stále kladou na
spotřebitele nepřiměřené požadavky (například
požadují vrácení v originálním neporušeném
obalu či odmítají převzít zboží, které nese
známky vyzkoušení). Zákonná lhůta přeci slouží k vyzkoušení, jak ve skutečnosti zboží vypadá a jaké má reálné vlastnosti. To nezjistíme
dříve, než ho máme doma v ruce. Na druhou
stranu někteří spotřebitelé vrací zboží značně
poničené, protože ho celých čtrnáct dnů
usilovně používají.
Proto je v novém občanském zákoníku ustanovení, na jehož základě spotřebitel podnikateli
odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku
nakládání s ním jinak, než bylo nutné s ohledem
na jeho povahu a vlastnosti. E-shop není půjčovna a zneužívat možnost odstoupení od
smlouvy se nevyplatí. Podnikatelé mohou zboží
překontrolovat, a pokud je budou muset nechat
opravit, strhnou rozdíl z částky, kterou vrátí
spotřebiteli. To ovšem neznamená, že zákazníkovi naúčtují každou kontrolu technikem. Spotřebitelé, kteří zboží vyzkouší normálním
způsobem, mají nárok na vrácení celé kupní
ceny. Pokud podnikatel nesdělí podmínky, lhůtu
a postupy pro uplatnění odstoupení od smlouvy
či neodkáže na formulář pro odstoupení od
smlouvy, není spotřebitel povinen za snížení
hodnoty platit.
Příklad: Spotřebiteli, který si koupí digitální
fotoaparát, pojede s ním na dovolenou, kde ho
bude intenzivně používat a pak ho vrátí poškrábaný od písku, bude moci e-shop strhnout
částku za čištění či opravu.
Pokud si ovšem koupíte počítač, zapnete ho,
zaregistrujete si operační systém, nainstalujete
používané programy a zjistíte, že počítač nevy-

hovuje třeba z hlediska ergonomie nebo výkonu,
můžete ho vrátit a prodejce si nesmí účtovat za
práci technika, který programy odinstaluje a uvede nastavení do původního stavu.

Ne vše jde vrátit
Od některých speciálních smluv odstoupit
nejde, i když jsou uzavřeny na dálku. Občanský
zákoník uvádí řadu výjimek. Odstoupit tedy nelze v těchto případech:

 u smluv, u kterých se cena určuje podle burzy

či podobného trhu (například zlato, ale mohou to být i některá francouzská vína)

 věci upravené na míru (nechali jste si na míru
zkrátit objednané kalhoty nebo vyrýt monogram do krytu nového tabletu)

 zboží, které podléhá rychlé zkáze (syrové
maso, mléčné výrobky, řezané květiny)

 zboží, které se už smísilo s jiným zbožím
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V sobotu 7. listopadu 2015 se u horní
studánky vedle kapličky na Svákově
uskuteční od 10.00 hodin slavnostní
odhalení pamětní desky spisovatele
Miroslava Krejči, který psal
o Soběslavi a strašidlu Doudlu v lese
Svákov. Všichni příznivci M. Krejči
a pohádek jsou srdečně zváni.

TJ SPARTAK SOBĚSLAV
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení místa
VEDOUCÍHO
TĚLOVÝCHOVNÝCH ZAŘÍZENÍ
Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

ù státní občanství ČR
ù bezúhonnost
ù minimálně úplné středoškolské vzdělání
ù řidičský průkaz skupiny B
K přihlášce uchazeč připojí:

 zboží, které se prodává v uzavřeném obalu,

ù strukturovaný životopis
ù výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 mě-

 počítačové programy nebo nosiče s hudbou či

ù telefonní a e-mailový kontakt

(barva smíchaná s pigmentem)

síce

tento obal byl porušen a zboží nelze z hygienických důvodů vrátit (zejména intimní a hygienické pomůcky)

ù ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosa-

filmem s porušeným obalem, i když obal není
hygienický

Předpokládaný termín nástupu od
18. 1. 2016.

 zakoupení třeba hudby na internetu po jejím
stažení

 objednávky předplatného novin nebo časopisů
 termínované smlouvy na ubytování, dopravu,

stravování nebo volnočasové aktivity (třeba
divadlo, kino)

 smlouvy vzniklé ve veřejné dražbě podle zá-

kona (čímž nejsou myšleny servery jako
eBay, Aukro apod.)
Mgr. Lukáš Zelený
vedoucí právního odd. dTest, o.p.s.

ženém vzdělání

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Přihlášky s výše uvedenými doklady
je možné zasílat do 16. 11. 2015
do 11.00 hodin na TJ Spartak Soběslav,
Nová 401/II, 392 01 Soběslav.
Bližší informace je možné získat
u vedoucího TVZ Vladimíra Hanzala
tel.: 603 271 268
e-mail: hanzal@spartaksobeslav.cz
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program KD Soběslav – listopad
Pravidelné akce:
· Úterý

DIAKLUB (vždy poslední úterý v měsíci !)..................................................... 16.00
ANONYMNÍ ALKOHOLICI (kontakt 602 126 685) .....................................18.00
ARGENTINSKÉ TANGO ...............................................................................18.00
Spolek divadelních ochotníků „CHVALOVSKÝ“ ...........................................20.00

· Středa

SENIOR KLUB.................................................................................................13.30
RÁČEK, dětský kroužek lid. písní a tanců ........................................................15.30

· Čtvrtek JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866)................................................18.00
· Pátek

SOBĚSLAVSKÁ CHASA................................................................................18.00

Pozvánka do KD Soběslav
· Úterý 3.11. v 19.00 hodin

KOZLAŇÁCI – KONCERT
Moravská kapela známá z televize „Šlágr“
Vstupné 150 Kč (předprodej), 180 Kč (na místě)

· Neděle 8.11. v 10.30 hodin

Divadýlko Kuba
NENÍ DRAK JAKO DRAK
Stalo se, nestalo, do království přiletěl drak.
Na zámku je pozdvižení, protože rozhodně
hodlá poobědvat princeznu. Ale všechno je
jinak! Ne každý drak má chuť na princeznu,
ne každá princezna se draka bojí a ne všechno, co se říká, bývá pravda. Nechte se překvapit. Vstupné dospělí 50 Kč, děti 40 Kč,
rodinná 2., 3…dítě zdarma

· Pátek 13.11. ve 21.00 hodin

PARKÁN - ZÁBAVA

· Neděle 22.11. v 19.00 hodin

Další program:
· Neděle

1.11. TANEČNÍ KURZY 7., velký sál, vstupné 30 Kč ................................13.00
TANEČNÍ KURZY – DOSPĚLÍ 3., velký sál....................................16.00

· Úterý

3.11. KOZLAŇÁCI – KONCERT, velký sál...............................................19.00
vstupné 150 Kč (předprodej), 180 Kč (na místě)

· Čtvrtek

5.11. ASTRÁL................................................................................................17.00

· Sobota

7.11. TANEČNÍ KURZY 8., velký sál, vstupné 30 Kč ................................18.00
TANEČNÍ KURZY – DOSPĚLÍ 4., velký sál....................................21.00

· Neděle

8.11. Divadélko Kuba, NENÍ DRAK JAKO DRAK, pohádka, velký sál....10.30

· Úterý

10.11. Zadáno ENVI-PUR, s.r.o., velký sál .................................................... 8.00

· Pátek

13.11. SOBĚSLAVSKÁ RŮŽE - výstava soutěžních prací .................8.00 - 15.00

· Pátek

13.11. PARKÁN – ZÁBAVA, velký sál, vstupné 150 Kč ..............................21.00

· Sobota

14.11. ZADÁNO - Obec Baráčníků Soběslav, malý sál ...............................10.00
TANEČNÍ KURZY 9., velký sál, vstupné 30 Kč ................................18.00
TANEČNÍ KURZY – DOSPĚLÍ 5., velký sál....................................21.00

· Pátek – sobota 20.11. a 21.11. KREATIV, prostory KD......................................9.00 - 18.00
· Neděle 22.11. LACZO DECZI – KONCERT, v kině!, vstupné 250 Kč
· Neděle 22.11. TANEČNÍ KURZY 10., velký sál, vstupné 30 Kč ..............................13.00

TANEČNÍ KURZY – DOSPĚLÍ 6., velký sál....................................16.00

· Čtvrtek 26.11. ZADÁNO – STP ČR, malý sál.............................................................13.00

ZADÁNO – MŠ NERUDOVA, velký sál ............................................15.00

· Neděle 29.11. Divadélko KOS, O PYŠNÉM SNĚHULÁKOVI – MIKULÁŠSKÁ

POHÁDKA S NADÍLKOU, velký sál.................................................15.00

Připravujeme na prosinec:
· Úterý

1.12. Agentura POHODA, pořad pro ZŠ, velký sál...........................8.15 a 10.15

· Čtvrtek

3.12. ASTRÁL................................................................................................17.00

· Sobota

5.12. VĚNEČEK TANEČNÍCH KURZŮ, velký sál...................................18.00

· Úterý

8.12. VÁNOCE S JIŽANY, koncert dechové kapely Jižani, velký sál.........19.00

· Čtvrtek 10.12. Zadáno – MŠ DUHA, velký sál............................................................17.00
· Úterý

15.12. SPIRITUÁL KVINTET – VÁNOČNÍ KONCERT, velký sál............19.00

· Středa

16.12. ZASTUPITELSTVO, malý sál ............................................................18.00

· Pátek

18.12. Zadáno – MOTOR JIKOV, velký sál .................................................15.00
Zadáno – GOLIAT, u krbu ..................................................................18.00

· Neděle 20.12. Agentura Harlekýn, V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU ......19.30

divadelní představení, velký sál

· Pondělí 21.12. Zadáno – firma SPILKA A ŘÍHA, malý sál ........................................9.00
· Pátek
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25.12. EXTRACT – BADYS, zábava, velký sál .............................................21.00

KINO Soběslav
LACZO DECZI – CELULA NEW YORK
– KONCERT LIVE! Vstupné 250 Kč

· Neděle 29.11. v 15.00 hodin

Divadélko KOS
O PYŠNÉM SNĚHULÁKOVI
Mikulášská pohádka s nadílkou!
Děti si postavily sněhuláka. Byl to náramný
sněhulák, naučil se i mluvit. Byl na sebe tak
pyšný, že se rozhodl žít jako lidi, dokonce
chtěl spát v posteli v teplé chaloupce a málem
roztál. Ještě že ho zachrání Mikuláš!
Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná:
druhé, třetí… dítě zdarma!

Připomínka osudu židovských
obyvatel Soběslavi
V neděli 15. listopadu 2015 bude v Jirsíkově ulici č. 31 odhalena pamětní deska na
budově, kde dříve stávala synagoga.
Slavnostní program bude zahájen v 15 hod.
na místě. Účast přislíbili ředitel gymnázia
P. Lintner, vedoucí studentského projektu
Zmizelí sousedé R. Jindra, členové pěveckého souboru Anonym Voice a kantor M. Foršt,
který pronese modlitbu El male rachamim.
Pamětní desku věnovali členové americké
kongregace Temple Beth Shalom z Needhamu ve státě Massachusetts, ve spolupráci s
pražskou organizací Toledot.
Židovští občané Soběslavi byli deportováni
16. listopadu 1942 do ghetta v Terezíně, kde
někteří z nich zemřeli. Většina ostatních byla
postupně převezena do vyhlazovacího tábora v Osvětimi.
Julius Müller, Toledot Praha
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Zprávy z knihovny
VÝSTAVY
· Až do 13. listopadu si můžete v knihovně

prohlédnout výstavu cirkusových loutek, kterou připravil soubor Karromato. K vidění
jsou také dětské výtvarné práce inspirované
loutkovým divadlem.
· Obec Baráčníků „Vitoraz“ Soběslav pořádá

ve spolupráci s TJ Sokol a dobrovolnicemi
výstavu ručních prací pod názvem
„ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH TETIČEK,
SOKOLEK, DOBROVOLNIC“.
Výstava bude zahájena vernisáží v úterý
24. listopadu od 16.30 hodin.
Srdečně zve rychtář soused Kastner a konšelstvo obce baráčníků Soběslav a za TJ Sokol
sestra Hovorková.

listopad 2015

SETKÁNÍ NAD FOTOGRAFIEMI 3
Ve spolupráci s panem Jaroslavem Pražmou
připravujeme další posezení nad starými fotografiemi. Tentokrát si prohlédneme snímky hanáckého souboru fungujícího v Soběslavi pod patronací
souboru baráčnického v 50., 60. a 70. letech minulého století. Jeho oficiální název byl Hanácký
kroužek VI. župy Sdružených obcí baráčnických.
Čtvrtek 12. listopadu od 17 hodin.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Knihovna bude opět patřit dětem v sobotu
28. listopadu od 9 do 12 hodin.
Připraveny jsou kvízy, soutěže a vyrábění
pro děti. Zveme všechny děti a rodiče!

Velké říjnové společné čtení nahradilo letos pravidelný Maraton čtení. Díky spolupráci se školami se v knihovně četlo každý den dopoledne

SOBOTNÍ PROVOZ
V listopadu bude městská knihovna otevřena také v sobotu 7. 11. od 9 do 12 hodin.
Alena Fremrová

FILMOVÝ KLUB V SOBĚSLAVI
Jedenkrát měsíčně můžete v soběslavském
kině od 20 hodin zhlédnout zajímavý film v
rámci Filmového klubu Soběslav. Už druhý
podzim se věnujeme dokumentárním filmům z
Festivalu Jeden svět. V listopadu bude na programu drsný dokument Putinovy Děti 404 z Ruska, v prosinci optimistický novozélandský
dokument Hiphop-erace o energických seniorech, kterým rozhodně nechybí smysl pro humor.
Podle pravidel projektu Promítej i ty! jsou
filmy promítány zdarma, FK platí pronájem
kina z členských příspěvků. Všichni - i nečlenové klubu - jsou vítáni!
Za FK Kateřina Růžičková
Více o filmech:
· 9. listopadu
Putinovy Děti 404
Pavel Loparev,
Askold Kurov/Rusko/2014/76 min.
V roce 2013 přijalo Rusko zákon proti „propagaci homosexuality“ mezi mládeží. Mladí
gayové a lesby se tak stali „chybou systému“
a jejich šikana získala posvěcení z nejvyšších
míst. Internetová stránka Děti 404, kterou založila Elena Klimovová, zveřejňuje vzkazy
mladých lidí, kteří se kvůli své orientaci stávají oběťmi drsné šikany. Tvůrci filmu rozdali několika těmto dětem kamery, aby

natočily, jak žijí. Autentické videodeníky
prokládané rozhovory vytvářejí mrazivý obraz ruské současnosti. Zatímco Klimovová je
v Rusku perzekvována a tamní projekce
snímku byly rozehnány policií, na prestižním
festivalu Hot Docs si film vysloužil bouřlivé
ovace a na českém QFF Mezipatra Diváckou
cenu.

Na tvůrčí dílně se souborem Karromato jsme si
s vyrobenými loutkami společně zahráli pohádku O kohoutkovi a slepičce

· 7. prosince

Hiphop-erace
Bryn Evans/Nový Zéland/2014/93 min.
Může se soubor seniorů a seniorek, jehož věkový průměr se blíží devadesátce a skoro
všichni členové vlastní umělou kloubní náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové taneční
soutěže? Film sleduje fascinující cestu novozélandských nadšenců, kteří to se svým vystoupením chtějí dotáhnout až do Las Vegas.
Životní elán a nadhled jim rozhodně nechybí.
Díky pozitivnímu přístupu se jim daří překonávat i zdánlivě neřešitelné překážky a dokazovat, že věk je jen číslo a s humorem jde
všechno lépe. Oporou i blízkou přítelkyní je
pro ně mladá manažerka a trenérka Billie, pro
kterou představují překážky pouze výzvu na
cestě s jasným cílem. Jak sama říká: „Pojedete všichni, i kdyby to bylo v urně.“

Recitace básní
z pera Hany Veselé a Věry Hanzalové
spojené s příjemným POPOvídáním
a hudebním doprovodem žáků ZUŠ
pod vedením Jindřišky Hrochové

Čtvrtek 26. listopadu od 17.00 hodin
Městská knihovna Soběslav
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Nerudova 424, 392 01 Soběslav, info@kinosobeslav.cz, www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek:
hodinu před představením, e-mailem nebo na tel. 381 214 956.

POZVÁNKA DO KINA V LISTOPADU 2015
James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na
stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu
lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu „SPECTRE“… Idealistickou
agentku FBI ve filmu „SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH“ pověří důstojník
elitní vládní operační skupiny, aby v příhraniční oblasti mezi USA a Mexikem, kde neplatí žádné zákony, podpořila eskalující válku proti drogám.
Tým vedený tajemným poradcem s pochybnou minulostí se tajně vydává
na cestu, během které je agentka nucena v zájmu přežití pochybovat o
všem, v co dosud věřila… „VICTORIA“ je mladá číšnice z Madridu, která do Berlína přijíždí pracovat a užívat si noční život. Na konci jedné party
potká mile vypadajícího Sonneho a jeho trojlístek kamarádů z mokré čtvrti. Namísto mátožného opileckého rána ale mladou Španělku čeká adrenalinová jízda metropolí, namísto kocoviny boj o holý život…. Filmové
drama „BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA“ líčí příběh nesourodého spojenectví, které se vymklo kontrole a umožnilo vyhnout se právnímu postihu, upevnit si mocenské postavení a stát se jedním z nejbezohlednějších a
nejmocnějších gangsterů v historii Bostonu… Sir „P", devadesátiletý papoušek šedý, který kdysi patřil Edouardu Daladierovi, se na pozvání ředitele Francouzského kulturního institutu ocitne v roce 2008 v Praze jako
živá relikvie z dob Mnichovské dohody. Ve filmu „ZTRACENI
V MNICHOVĚ“ Sir „P" po Daladierovi jeho hlasem dodnes opakuje některé důležité věty a prohlášení. Papouška za dramatických okolností unese český novinář Pavel a na základě papouškových kontroverzních citací
Daladiera rozpoutává mezinárodní politický skandál… Do malebného
francouzského přímořského letoviska „U MOŘE“ přijíždí americký manželský pár. Spisovatel Roland (Brad Pitt) tu chce nalézt sílu, klid a inspiraci k napsání své další knihy, naopak jeho žena Vanessa (Angelina Jolie)
vlastně ani netuší, co tu dělá. Jejich manželství se během let proměnilo v
poněkud toxický vztah, kdy jsou raději sami než s tím druhým, Vanessa na
lehátku na terase jejich letního bytu, Roland v baru s místními štamgasty.
Partnerské dusno rozčeří až příjezd mladých novomanželů…Jack Davis se
musí po tragické smrti své manželky sám postarat o jejich pětiletou dcerku
Katie. Jack je slavný spisovatel, držitel Pulitzerovy ceny, který trpí depresemi a duševní poruchou. Po smrti ženy svádí boj nejen sám se sebou, ale i
s výchovou Katie. O 25 let později. V dospělosti Katie žije se svým přítelem Cameronem na Manhattanu. Jejich vztah se potýká s problémy.
Amanda bojuje s vnitřními démony, kteří ji pronásledují od jejího problematického dětství. Film „OTCOVÉ A DCERY“ zachycuje vztah dítěte a
rodiče, kteří se v průběhu let odcizili. Přes staré křivdy a rány, které během
života utržili, se snaží znovu k sobě najít cestu... V poslední kapitole
„HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. ČÁST“ nepůjde jen o přežití,
ale bude se bojovat o budoucnost obyvatel celého Panemu. Konečné zúčtování s nenáviděným prezidentem Snowem (Donald Sutherland) se blíží… Kdo z vás nezná „SNOOPYHO“, toho nejlepšího psího kamaráda na
světě? A především jediného pejska, který dokáže ze svého, tak trochu
hodně mimózního páníčka, Charlieho Browna, udělat největšího hrdinu.
A že to není zrovna snadné. Charlie Brown je totiž pro změnu nejslavnější
světový outsider, který šéfuje nejhoršímu baseballovému týmu, nedokáže
promluvit na svou tajnou lásku Malou Zrzečku a hlavně je to kluk, kterému se i v těch zdánlivě nejméně nebezpečných situacích přihodí vždy něco
naprosto tragického, nebo aspoň směšného…
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám hezké filmové zážitky.
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PRVNÍ UČITELSKÝ ÚSTAV
NA JIHU ČECH
Je tomu již více než 67 let, co poslední absolvent opustil učitelský ústav v Soběslavi a co se
přestaly psát jeho dějiny. Dějiny školy, která již
skoro upadla v zapomnění. Název učitelský
ústav či pedagogium dnes již málokomu něco
řekne, přestože se jednalo o běžný typ kvalitní
střední školy hlavně v letech 1870 – 1945, jejímž účelem bylo připravit učitele měšťanských,
ale hlavně obecných škol na vykonávání jejich
profese. Jedno z nejkvalitnějších a nejuznávanějších českých pedagogií fungovalo právě
v Soběslavi, a to po dobu sedmdesáti sedmi let.
Pojďme se tedy vrátit v čase a seznámit se s existencí a činností první jihočeské školy připravující budoucí učitele základního vzdělání na
jejich práci v českém jazyce. Kdy a kde tato
škola působila a jak se měnila v průběhu času?
Jak ovlivňovala chod města? Kdo na ní studoval
či učil? Ta to vše se Vám pokusí odpovědět
přednáška Mgr. Věry Trníkové o této ve své
době slavné a uznávané škole, na niž byli So-

Budova nejstaršího učitelského ústavu v jižních Čechách - Soběslav
běslaváci hrdí. Tato přednáška 6. ročníku cyklu
„Staré i nové zvěsti“ proběhne v pondělí 16. 11.
od 17 hodin v Rožmberském domě.

TURECKÝM KURDISTÁNEM
V listopadu současně startuje již 17. ročník
přednáškového cyklu „Od Tábora až na konec
světa“. S táborským cestovatelem Pavlem Mrázem se ve středu 18. 11. od 17 hodin (taktéž
v Rožmberském domě) vydáme do východního

Sokol a Soběslav
Za účasti více než sta přítomných se dne 12. 10. v 17.00 h v Blatském
muzeu uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy “Sokol a Soběslav” pořádané ke 130. výročí založení a 25. výročí znovuobnovení činnosti
SOKOLA v Soběslavi.
Mimo našich členek a návštěvníků z řad občanů ze Soběslavi jsme přivítaly hosty ze župy Jihočeské - náčelníka ing. V. Marka a O. Týmalovou
- župní náčelnici starších žen, která dlouhá léta pracuje v kontrolní komisi České obce sokolské v Praze, dále i br. J. Zelenku - bývalého místostarostu župy Jana Žižky z Trocnova v Táboře. Oba bratři pronesli zdravici a
popřáli naší jednotě do dalších let hodně elánu a sil, a hlavně další
pokračovatelky sokolských ideí.
Vernisáž zahájil žesťový orchestr p. Blehy sokolskými pochody, obohatilo ji i vystoupení dětí z MŠ Duha a houslová sóla žáka konzervatoře

Turecka. Čeká nás 80 km dlouhé stepní jezero
Van ležící ve výšce 1700 m n. m. a hory v jeho
okolí. Odtud se náhorními plošinami přesuneme
na sever k bájnému Araratu a následně velehorami na jih do dějiště Mayova Divokého Kurdistánu na turecko-iráckém pomezí. Na skok se
podíváme také do rozpálené turecké Mezopotámie podél turecko-syrské hranice.
Na přednášky Vás srdečně zvou
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček

v Č. Budějovicích V. Peloucha. Za Baráčníky pronesl zdravici p. Kastner
- rychtář, který pozval přítomné i na jejich akce chystané v nejbližší době.
Slavnostně vernisáž otevřel starosta města ing. J. Bláha dekorováním
historického sokolského praporu stuhou ručně vyšitou, která jako jedna
z dalších s číslem 130 let bude připomínat toto významné výročí od založení naší sokolské jednoty. Využily jsme tuto příležitost také k tomu, abychom poděkovaly ses. H. Zvánovcové, místostarostce jednoty, za její
dlouholetou aktivní činnost v organizaci a zásluhu o uskutečnění této
výstavy.
Po závěrečné žesťové skladbě se návštěvníci přesunuli do prostor, kde
je mimo vlastní výstavy čekalo i bohaté občerstvení, které jsme pro tuto
slavnostní příležitost připravily.
Závěrem bychom rády poděkovaly řediteli muzea RNDr. Abazidovi a
Mgr. Šťovíčkovi za umožnění a pomoc při uspořádání výstavy. Náš dík
patří také žesťovému orchestru p. Blehy, studentu V. Pelouchovi, p. ředitelce, učitelkám i dětem MŠ Duha, dále všem zaměstnancům Blatského
muzea. Srdečné díky. Nazdar!
Za Sokol Soběslav - J. Zemanová
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Z kalendáře akcí na listopad vybíráme:
· 1. - 13.11. Výstava cirkusových loutek, kterou připravil soubor

Karromato, městská knihovna
· 2.11. - 31.12. výstava obrazů „Náš domov“,

INTUITIVNÍ MALOVÁNÍ, MARTINA REITINGEROVÁ
– Čajovna - kavárna Rolnička
· 3.11. KOZLAŇÁCI – KONCERT moravské kapely v KDMS od 19 h
· 6.11. Soutěž závodních modelů na autodráze v DDM od 14.30 h
· 6.11. Zpěvy páteční při kytaře s Honzou Žbánkem a Oldou Pou-

rem, v salonku restaurace Nikola od 20 h
· 7.11. Slavnostní odhalení pamětní desky spisovatele Miroslava

Krejči, u horní studánky vedle kapličky na Svákově od 10 h
· 8.11. NENÍ DRAK JAKO DRAK, pohádka v KDMS od 10.30
· 12.11. SETKÁNÍ NAD FOTOGRAFIEMI 3 s Jaroslavem Praž-

mou, městská knihovna od 17 h
· 13.11. SOBĚSLAVSKÁ RŮŽE – KDMS od 8 do15 h
· 13.11. PARKÁN – ZÁBAVA, velký sál KDMS od 21 h
· 14.11. Človíčkiáda – soutěž ve hře Člověče, nezlob se. Soutěž se

určena pro děti od 5 do 10 let, zahájení v 9.00 h
· 15.11. Odhalení pamětní desky v Jirsíkově ulici č. 31 na budově,

kde dříve stávala synagoga. Slavnostní program bude zahájen v 15 h
· 16.11. PRVNÍ UČITELSKÝ ÚSTAV NA JIHU ČECH - před-

náška cyklu „Staré i nové zvěsti“ v Rožmberském domě od 17 h
· 18.11. TURECKÝM KURDISTÁNEM – startuje již 17. ročník

přednáškového cyklu „Od Tábora až na konec světa“ s táborským
cestovatelem Pavlem Mrázem v Rožmberském domě od 17 h
· 20. - 21.11. Kreativ – dva dny plné kreativního tvoření pro děti i do-

8. říjen - PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA
Památný den sokolstva 8. říjen byl vyhlášen na památku tragických
událostí, které ohrozily existenci sokolského hnutí za druhé světové války. V tento den v roce l941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna, její majetek zabaven a v noci ze 7. na 8. října byli takřka naráz zatčeni všichni
sokolští činovníci z ústředí, žup i větších jednot, kteří “ještě byli na svobodě”. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a
více jak 90 % se jich již na svá místa po skončení války nevrátilo.
V táborské Žižkově župě, ke které patřila i naše jednota, bylo zatčeno
celkem 192 členů včetně jejího předsednictva. Nezapomínejme proto na
hrdinství, statečnost a neohroženost všech, kterým vděčíme za svou
existenci a svobodu.
Památku těchto obětí uctily soběslavské sokolky pietním aktem - dekorováním stuhou a položením květin k sokolským lípám v parku u nádraží a u kostelíka sv. Víta.
J. Zemanová - Sokol Soběslav

spělé v KDMS od 9 do 18 h
· 21.11. Tvořivá dílna, děti si mohou vyrobit vlastní adventní kalen-

dář, v DDM od 9.00 h
· 22.11. LACZO DECZI – CELULA NEW YORK – KONCERT

LIVE ! KINO Soběslav v 19 h
· 24.11. – 8.1. Výstava ručních prací pod názvem „ŠIKOVNÉ

RUCE NAŠICH TETIČEK, SOKOLEK, DOBROVOLNIC“,
městská knihovna. Vernisáž v úterý 24.11. od 16.30 h.
· 26.11. Recitace básní z pera Hany Veselé a Věry Hanzalové, spoje-

né s příjemným POPOvídáním a hudebním doprovodem žáků ZUŠ,
městská knihovna od 17 h
· 26.11. Jana Šteflíčková, koncert herečky pražské Ypsilonky a só-

lové písničkářky, Čajovna Rolnička od 19.30 h
· 27.11. Hrátky s čerty, zábavné odpoledne se soutěžemi a diskoté-

kou v DDM od 16 h
· 28.11. Den pro dětskou knihu – 9. ročník celostátní akce věnova-

ného propagaci dětské knihy a dětského čtenářství – městská knihovna od 9 h
· 29.11. O PYŠNÉM SNĚHULÁKOVI - Mikulášská pohádka s na-

dílkou v KDMS od 15 h
· 29.11. Mikulášská zábava se Sobíkem pro děti - v Klenovicích od 15 h

Dokud se zpívá…
Zdá se to až neuvěřitelné, ale 3. 11. uplynou již 3 roky, 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 6. 11. 2015 od 20.00 hodin. Při kytaře s Honzou Žbánkem a
Oldou Pourem si připomeneme „Zpěvy páteční“, při kterých nám bylo
vždycky moc fajn.
-jk-
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Jana Šteflíčková s novou deskou v Rolničce
Skoro po roce a půl přijede do Soběslavi zahrát
Jana Šteflíčková. Jana je
herečka legendární pražské Ypsilonky a
sólová písničkářka. Hraje na kytaru originálním způsobem a stejně taky zpívá. Písničky skládá náročné, jak textově, tak i
hudebně. Protože prošla poměrně dlouhým
obdobím hledání své hudební tváře, najdeme v její tvorbě vlivy různých žánrů a stylů. Není ale možné ji jednoznačně
zašoupnout do konkrétní škatulky, inspiruje se kdečím. Její koncerty jsou živé a s jiskrou. Jejím slovům a příběhům věříte a
rozumíte, jsou prožité, i když nemusí být její vlastní. Je dobré vidět svět očima Jany Šteflíčkové.
Protentokrát slíbila, že přiveze ještě teplou novou desku, takže se máme na co těšit. Sejdeme se ve
čtvrtek 26. listopadu v 19:30 v čajovně Rolnička.
Martina Plátová

Čajovna - kavárna Rolnička
Vás srdečně zve na výstavu

cházet vstříc. Děkujeme Vám
všem, kteří se na této pomoci s
námi podílíte jako dobrovolníci
či jako drobní dárci, mnoho to
pro nás znamená.

o

Upřímné díky patří dobrovolníkům, kteří nám a rodinám věnovali celé sobotní odpoledne:
J. Chlaňovi, J. Lesslerové,
K. Veselé, N. Čadové,
A. Boháčové, E. Zelenkové,
L. Maťhové a M. Záhorové.

po – st

9:00 – 18:00

čt – pá

9:00 – 22:00
14:00 – 22:00



Budeme se na Vás těšit.
Vaše Rolnička

Martina Reitingerová pochází z Veselí
nad Lužnicí. Intuitivnímu malování se věnuje již několik let. Její malování spočívá ve
ztišení své mysli, ponoření se sama do sebe a
napojení se na božskou energii, lásku a informace, které k ní přicházejí. Tak vznikají její
díla.

můžeme rodičům i dětem vy-

prodloužila otevírací dobu:

Přijďte k nám na výborný čaj nebo
kávu, zaručeně domácí medovník
a další dobroty.

2. listopadu - 31. prosince 2015

Léto již je bohužel za námi.
Sobotní počasí 3. října však
bylo letnímu velmi podobné,
a mohli jsme si tak společně s dětmi užívat hřiště i opékání vuřtů. Popovídat, vyrábět a společně sdílet přišlo a přijelo z různých koutů jižních
Čech deset rodin (z toho čtrnáct dětí). Setkání a
pobyty pro děti s postižením a jejich rodiny pořádáme od roku 2008 a jsou rodinami velmi žádané a oblíbené. Jsme rádi, že

(Bezděkova 122, Soběslav)

so

INTUITIVNÍ MALOVÁNÍ
MARTINA
REITINGEROVÁ

AHOJ LÉTO...

Čajovna kavárna
Rolnička

Dobrovolníci
a Václav Havel
Děkujeme i Středisku Rolnička Diakonie ČCE
za zapůjčení prostor.
Těšíme se i na další plánovaná setkání v Českých Budějovicích v Hřišti BezBot, které proběhne 14. listopadu a 28. listopadu na setkání
vánoční v Soběslavi, na které přijedou zahrát
pohádku pro děti s postižením a jejich rodiny
naše patronky, herečky Iveta Dušková a Petra
Bílková. Těšíme se a věříme, že to pro děti i rodiny budou příjemná odpoledne, na kterých si
budou moci odpočinout a načerpat sílu.
Klára Csirková, I MY, o.p.s.

Dobrovolnické centrum
Diakonie ČCE – středisko Rolnička
v Soběslavi vás srdečně zve
na výstavu fotografií ČTK,
zachycujících Václava Havla v letech
1988 – 2011 jako prezidenta,
ale především jako člověka.
Výstava se koná v táborské
Galerii U Radnice ve dnech
5. 11. – 4. 12. 2015
(galerie je otevřena ve dnech út – so
9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 h)
Chceme připomenout
výjimečnou osobnost
Václava Havla a šířit
jeho heslo:
„Nic lidského mi není
cizí.“, které jsme si
vybrali jako název
výstavy. Považujeme
za symbolické, že
výstavu pořádá právě
naše Dobrovolnické
centrum, které pracuje
s mladými lidmi ve věku 15 – 25 let.
A co mají dobrovolníci a Václav Havel společného? Právě onu lidskost a odvahu měnit svět.
Jsme přesvědčeni, že dobrovolnictví je jednou
z hybných sil, která může zlepšit naši společnost k lepšímu.
Srdečně Vás zveme!
Za Rolničku Renata Gargulová
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ZE SOBĚSLAVSKÝCH MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Duhové okénko
Zdravý životní styl
Podpora zdravého životního
stylu je důležitou součástí
předškolního vzdělávání. Naším záměrem je vytvářet u
dětí zdravé životní návyky a postoje, protože,
co si děti osvojí v předškolním věku, ponesou si
s sebou celý svůj život.

Předškoláci si ze zážitkového parku Zeměráj přivezli spoustu krásných zážitků. Například si na
vlastní chodidla vyzkoušeli „stezku naboso“
Snažíme se dětem nabízet dostatek pohybu,
jednak ve třídě prostřednictvím každodenního
cvičení, ale i venku na čerstvém vzduchu. Pokud nám počasí dovolí, přenášíme ven různé aktivity a činnosti a trávíme na zahradě či v blízkém
okolí školy co nejvíce času. Učíme děti poznat, co
našemu zdraví škodí a co prospívá, zajímat se o
skladbu jídelníčku, o to které potraviny jsou
zdraví prospěšné a které ne. Děti se spolupodílejí na přípravě jídla, samy si myjí a krájí ovoce
na ovocnou mísu, na moštování, připravují si
pomazánky. Tento školní rok jsme se zapojili do
programu Zdravá Abeceda, který nabízí podporu
pro školy v oblasti životosprávy a zdravého životního stylu.
Kolektiv MŠ DUHA

MŠ Nerudova
Výlet vláčkem
Ve čtvrtek 24. září
jsme jeli s dětmi
z hvězdičkové třídy
na výlet vlakem do
Tábora. Tímto děkujeme panu Kovářovi, který pro nás výlet připravil. Díky
němu se děti dozvěděly spoustu nového
o provozu nádraží i pravidlech při jízdě
vlakem. Největším překvapením byla
historická lokomotiva, kterou děti viděly na soběslavském nádraží.

V moštárně
Jako každým rokem jsme přijali v podělí 5. října pozvání od pana
Podojila do místní moštárny. Návštěvě předcházelo vyprávění s předškolními dětmi v mateřské škole na téma „Sklízíme plody podzimu“.
Děti se na opravdové moštování moc těšily. Vždyť komu z našich nejmenších se podaří vidět na vlastní oči, jak se lisuje čistá šťáva z jablíček? Všichni pozorně naslouchali odbornému výkladu a zároveň sledovali proces moštování. Sladký mošt všem moc chutnal. To byla
dobrota, pochvalovaly si děti. Velké díky patří paní Homolkové, která dodala jablíčka na moštování a panu K. Podojilovi za milé přijetí a
zajímavé vyprávění. Velkými pomocníky při moštování byli i manželé Pincovi.
Druhý den si děti udělaly ve třídě sluníčkové, měsíčkové a hvězdičkové ochutnávku ovoce. Za pomoci vydatného pomocníka - odšťavňovače, který nám půjčila maminka Stelinky paní Homolková,
děti ochutnaly sladké šťávičky. Moc si pochutnaly. Děkujeme.

Návštěva zdravotní sestřičky
Kolektiv mateřské školy Nerudova děkuje Marcele Hánové z ordinace dětské lékařky MUDr.Yvetty Fialové, která navštívila naši
školičku a vyprávěla dětem o prevenci různých onemocnění. Největším zážitkem pro děti bylo si vyzkoušet, jak se správně obvazuje zranění na noze, ruce či hlavě. Naši malí zdravotníci si to náležitě užili.
Sestřičce jsme slíbili, že ji navštívíme a na oplátku jí vyzdobíme ordinaci výtvarnými dílky našich předškoláčků.
Kolektiv MŠ Nerudova
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ZŠ Komenského
DROP-IN - přednáška o drogách
Dne 24. 9. se uskutečnila pro druhý stupeň naší školy
přednáška o drogách a návykových látkách s PhDr.
Ivanem Doudou z organizace DROP-IN.
Hned na začátku přednášky nám p. Douda vysvětlil,
jak se fetuje zdravě. Řekl nám, že náš mozek vypouští při pohybu endorfiny, které se aktivují, a my zdravě fetujeme.
Poté nám začal povídat o nejrozšířenějších drogách v ČR a o jejich negativních účincích a následcích na konkrétních případech ze své praxe.
Mezi tyto drogy patří alkohol a cigarety (legální) a marihuana (nelegální).
Připomněl, že stouply počty dětí kombinujících drogy, nejčastěji „trávu“
s alkoholem. Poutavým způsobem nás informoval o rizicích nejen tzv.
tvrdých drog, jako je např. kokain, heroin, pervitin a jiné, ale i o zákeřnostech návykových látek společností tolerovaných. Seznámil nás s aktuálně
platnými právními normami z dané oblasti a poskytoval návody na řešení
konkrétních situací. Na konci přednášky jsme si všichni společně “zafetovali”. Děkujeme učitelskému sboru, že nám tuto přednášku umožnil.
Hlavně děkujeme p. Doudovi za příjemné povídání.
Adam Růžička, Eliška Frýdová IX.A

Přespolní běh v Táboře
V pátek 25. září vyjela opět po roce početná skupina běžců vytrvalců
reprezentovat naši školu na Okresní přebor družstev v přespolním běhu.
Závody se konaly již tradičně v terénu okolo sportovního areálu Komora.
Počasí se nádherně vydařilo a sluníčko od samého rána podporovalo
výborné výkony mladých sportovců.
V kategorii dětí z 1. stupně soutěžila tříčlenná družstva a počítalo se
pořadí každého závodníka. 2. stupeň stavěl družstva pětičlenná, počítali
se první čtyři. Své závodníky do soutěží vyslalo 17 škol.

Vynikajících výsledků dosáhla družstva dívek 2. - 3. tříd (Štefanová,
Koloušková, Viturková) a 4. - 5. tříd (Zabloudilová, Holcová, Havlíková),
které sklidily vítězné zlato. Stříbro za druhá místa vybojovala hned 3
družstva, a to chlapci 2. - 3. třída (Petrásek, Pinc, Novák), chlapci 4. - 5.
třída (Petrásek, Novotný, Zenkl) a dívky 6. - 7. třída (Řezníčková, Drunecká, Mrázová, Plachá, Hybšová). Sedmá místa vybojovala družstva
chlapců 6. - 7. tříd a 8. - 9. tříd. Jedenácté místo získaly dívky 8. - 9. tříd.
Současně probíhala soutěž jednotlivců. Medaile si vezli domů Filip
Petrásek (zlato) a Ema Zabloudilová (bronz).
Blahopřejeme. Zároveň děkujeme všem soutěžícím za příkladnou reprezentaci školy.
Dominika Pincová

ZŠ E. Beneše
Anglie 2015
Já a mých devatenáct spolužáků
jsme se spolu s paní učitelkou
Šárkou Zasadilovou a panem
učitelem Janem Podlahou vydali 12. 9. na pobytový zájezd do hostitelských rodin v Anglii, konkrétně do jižního Walesu.
Společně s námi cestovali studenti Střední zdravotnické školy z Karlových Varů a Biskupského gymnázia z Varnsdorfu. Do Anglie jsme
pluli trajektem z francouzského přístavu v Calais. První zastávkou bylo hlavní město Velké
Británie, Londýn. Viděli jsme spoustu památek
jako je např. Tower Bridge, London Eye, Big
Ben, Buckinghamský palác a spousty dalších.
Ještě téhož dne nás přivítala naše hostitelská rodina. Bydleli jsme v malých útulných domečcích s příjemnou atmosférou anglického
venkova. Anglická strava se od té naší liší zejména v tom, že většina potravin jsou polotovary
nebo jsou zakoupeny ve fast foodech. Ve škole,
kde jsme strávili tři dny, jsme si užili hodně legrace, poznali nové přátele, a hlavně jsme si otestovali naše schopnosti dorozumět se anglicky.
Za sebe mohu říci, že jsem byla příjemně překvapená, a věřím, že jsem v tom nebyla sama.
Každodenním odpoledním programem byl výlet. Navštívili jsme město Cardiff a známý hrad,
město Bath, které proslulo zejména lázeňstvím.
Ve městě Bristol jsme mohli nahlédnout do zrekonstruovaného královského parníku, kde se v
současnosti nachází muzeum. Ovšem největším
zážitkem pro nás byla pláž Porthcurno, která je
pět kilometrů dlouhá, je písečná a obklopená
pohádkovou krajinou.

Moc jsme si cestu do Anglie i přes nepřízeň
počasí užili a věřím, že se tam znovu podíváme.
Děkujeme za výlet Evropské unii, která nám
hradila vše kromě kapesného, a také bychom
chtěli poděkovat za to, že jsme měli možnost
poznat nový kraj.
Eliška Kubešová, 9. A

Žáci skládali jazykové zkoušky
Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge
YLE skládají žáci po celém světě. Jsou určeny
žákům základních škol a nabízejí možnost porovnání znalostí s mezinárodními standardy.
Zkoušky se zaměřují na čtyři jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech a konverzaci) a tvoří
je písemná a ústní část. Cambridge YLE se mohou skládat ve třech jazykových úrovních –
Starters, Movers a Flyers.

V loňském školním roce si žáci od 4. do 9.
ročníků mohli vyzkoušet testy nanečisto, zda by
splnili podmínky pro složení mezinárodních jazykových zkoušek. Úspěšným žákům bylo dáno
doporučení ke zkoušce. Na tomto otestování se
podíleli všichni vyučující anglického jazyka 1. a
2. stupně, kterým tímto ještě jednou děkuji za
spolupráci.
Ke zkouškám se nakonec přihlásilo celkem
36 žáků, kteří do jednoho splnili náročné testy i
ústní část na výbornou! Certifikáty s výsledky
slavnostně předal Mgr. David Schaffelhofer, ředitel Evropského centra jazykových zkoušek
v Českých Budějovicích, v září v sále
soběslavského kina.
Věřím, že dosažené úspěchy budou všechny
žáky motivovat k dalšímu studiu cizích jazyků!
Mgr. Šárka Zasadilová
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Podzim v naší ZŠ
V letošním školním roce jsme přivítali podzim poněkud netradičně návštěvou Divadla v Táboře, kde si žáci zazpívali s panem Uhlířem na
Hodině zpěvu. Ve škole máme v tomto ročním
období plné ruce práce - ze školní zahrady sklízíme zeleninu, kterou se pak žáci v cvičné kuchyni
učí zpracovávat a následně si na ní i pochutnají.
Po sklizni přichází úprava záhonů. V rámci pracovního vyučování rovněž sbíráme žaludy a kaštany pro lesní zvěř. V pátek 2. října jsme
navštívili výstavu drobného zvířectva v Soběslavi. Po roce jsme se v rámci projektových dnů v
říjnu opět vypravili na turistickou vycházku směrem k rozhledně Svákov. Žáci si zde rozšířili své
znalosti o historii města Soběslav a ochutnali
„zázračnou“ vodu ze studánky. Na konec října
připravujeme pro děti návštěvu kina a projektový
den „Podzim“, kde si žáci ověří, že podzim nemusí být jen deštivý a nevlídný, ale i zábavný a
barevný.
Mgr. Jana Drsová

Informace z DDM
Rodičům s dětmi nabízíme
nový zájmový kroužek –
Cvičeníčko, který je určen
pro děti od tří do čtyř let.
Jedná se o společné cvičení
formou hry.
Rádi Vás přivítáme v DDM
každé úterý od 16.00 hodin.
Přihlásit se můžete osobně v DDM nebo on-line na
webových stránkách www.ddmtabor.cz v menu
Kroužky, filtru Středisko Soběslav.

Akce v měsíci listopadu:
· V pátek 6. 11. zveme příznivce autíček na

soutěž závodních modelů na naší autodráze.
Zahájení je ve 14.30 hodin v DDM.
· V sobotu 14. 11. pořádáme 2. ročník Človíčkiády – soutěže ve hře Člověče, nezlob se.
Soutěž se určena pro děti od pěti do 10 let, zahájení soutěžního klání je v 9.00 hodin. Startovné pro účastníky je 20 Kč, pro členy
zájmových kroužků 10 Kč. Nejlepší soutěžící
obdrží drobné ceny.

· V sobotu 21. 11. pořádáme zájezd do Národ-

ního technického muzea v Praze. Cena zájezdu je 350 Kč, pro členy zájmových kroužků
330 Kč. Bližší informace získáte na tel.
381 522 013.
· V sobotu 21. 11. se od 9.00 hodin koná

v DDM Tvořivá dílna, kde si budou moci děti
vyrobit vlastní adventní kalendář. Cena (materiál) činí 60 Kč, pro členy zájmových
kroužků DDM 50 Kč.
· Na pátek 27. 11. zveme všechny děti i rodiče

na předmikulášské „Hrátky s čerty“, zábavné
odpoledne se soutěžemi a diskotékou. Zahájení je v 16.00 hodin v sále domu dětí a mládeže. Přijďte si užít předvánoční atmosféru,
soutěže a nadílku od Mikuláše.
Vstupné pro dospělé je 30 Kč, děti 20 Kč, členy zájmových kroužků 10 Kč.
J. Kohoutová
Foto:
V sobotu 17.10. se konala v DDM Tvořivá dílna – malování deštníků - na snímku maluje
Kristýna Princová

Program RC Sobík - listopad
PONDĚLÍ
9.00 - 9.30
9.45 - 11.30
(8.30 - 11.30
17.00 - 17.45
ÚTERÝ
9.00 - 9.30
9.45 - 11.30
STŘEDA
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
ČTVRTEK
9.00 - 9.30
9.45 - 11.30
PÁTEK
9.00 - 9.30
9.00 - 11.30

FUN WITH ENGLISH, rodiče a děti – zpívání, tancování,
cvičení a hraní v angličtině, seznamování s angličtinou (každé pondělí)
VOLNÁ HERNA
možnost HLÍDÁNÍ 2/11, 9/11 a 30/11 po dohodě)
TANEČKY 3 - 6 let

Akce RC Sobík LISTOPAD
· ST 11.11. 9 - 10 h - TANEC S ŽIVLY

·

·

·
·

v RC Sobík (rodiče a děti)
+ VOLNÁ HERNA 10 -11.30 spontánní tanec s Lenkou Janderovou
ČT 12.11. 15.30 - 16.30 - TANEC S ŽIVLY
v RC Sobík (děti od 4 let) - spontánní tanec
s Lenkou Janderovou
NE 29.11. 15 - 18 h - MIKULÁŠSKÁ
ZÁBAVA v restauraci Klenovice (vstupenky
v prodeji v RC)
PEDIKÚRA S HLÍDÁNÍM DĚTÍ 8 - 12 h
(termín bude upřesněn)
TVOŘENÍ S MONIKOU (Klub podnikavých žen) 18.30 - 20 h – VĚNCE Z FILCU
(termín bude upřesněn)

Všechny rezervace v RC Sobík
nebo na tel. 728 318 857, 777 933 219.

POHYBOVÉ HRÁTKY I., rodiče a děti
VOLNÁ HERNA
ŠIKOVNÉ RUČIČKY II., děti 3+
VOLNÁ HERNA
PÍSNIČKA, rodiče a děti
VOLNÁ HERNA
ŠIKOVNÉ RUČIČKY I., rodiče a děti
VOLNÁ HERNA

Sobíkova Drakiáda na plovárně
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RC Sobík zve děti i rodiče
v neděli 29. 11. od 15.00 h do 18.00 h
do restaurace KLENOVICE na MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU
Pro děti bude připraven zábavný program, hry, soutěže, minidiskotéka, tombola, přijde Mikuláš,
anděl a čert s nadílkou. Občerstvení bude možné zakoupit přímo v restauraci, která bude po celou dobu zábavy otevřena.Vstupné: 80 Kč/dítě od 1 roku (v ceně balíček), 20 Kč/dospělý.
Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji do 26. 11. v RC Sobík.

listopad 2015
Soběslavská pekárna zve občany
na přednášku CHLÉB A NAŠE
ZDRAVÍ, která se uskuteční 25. 11.
od 17.30 hod. v restauraci
U Černé kočky, Protifašistických
bojovníků 139, Soběslav.
Vstup a občerstvení zdarma.

Výlet za pohádkou
Putování za další pohádkou Jiřího Leslera se konalo dne 18.10. do
lesa Svákova. Téma podzimního výletu znělo Pohádkový les.
Čtyři družstva se vydala hledat šest pohádkových postav a zakončila
podzimní procházku opečením vuřtů u soběslavské rozhledny.
Poděkování patří paní Leslerové, která se celé vycházky s námi
zúčastnila i jako patronka pohádek jejího zesnulého manžela.
Marcela Hánová

Předvánoční rozjímání aneb Zachovejte
tradiční kouzlo Vánoc i v 21. století

Okénko Soběslavské chasy mladé
Vystoupení v Neznašově
Na neděli 4. 10. odpoledne jsme byli pozváni do Neznašova u Týna
nad Vltavou. Vystupovali jsme na akci pro seniory z Neznašova a
Všemyslic. Na akci vyhrávala k poslechu i tanci Dechová hudba Temelín. I když jsme nebyli v plném počtu, dle reakcí seniorů se nám vystoupení povedlo. Odměnou nám byl velký potlesk a rozzářené tváře.
Ivana Šimková, www.chasamlada.info

Vánoce se neúprosně blíží a podle tradic by to měla být doba pozastavení, klidu, setkání v rodinném kruhu s milovanými lidmi, přáteli a
nemělo by se zapomenout ani na ty nejbližší a známé, kteří už bohužel
nejsou mezi námi.
V současné uspěchané době se však kouzlo Vánoc zcela vytrácí a
svátky se bohužel v posledních desítkách let přenesly z oblasti duchovní do ryze konzumní.
Dřívější klid a pohodu, kdy se lidé, a zejména děti uměli radovat
i z maličkostí, střídá neskutečné předvánoční šílenství, kdy davy lidí
nakupují mnohdy zbytečné a nesmyslné drahé dárky, převažující nad
láskou a vzájemným porozuměním. Navíc se změnily i mezilidské vztahy. Řada workoholiků žije ve stresu z neustálého spěchu a honbě za
mamonem, a když k tomu přidáme nadřazenost, neskromnost, arogantnost, vzájemnou neúctu a minimum času na výchovu svých potomků,
máme tu základní negativa dnešní doby.
Nejvíce na to doplácejí právě děti, na které rodiče mnohdy nemají
čas, a tak si je doslova kupují drahými dárky a penězi jako kompenzaci
za tento nešvar, který je ochuzuje o tradiční a nefalšované kouzlo Vánoc.
Takový je ale životní styl, a proto ať si klidně užívají drahých vánočních dárků této doby okořeněnými výbuchy petard a dělobuchů se závěrečnou návštěvou štědrovečerní diskopárty z řad dospívající mládeže.
Jen se obávám, zda budou mít třeba za několik desítek let na co
krásného vzpomínat.
A přitom by stačilo tak málo. Vzít s sebou své ratolesti do kouzelné a
trochu tajemné Země Vánoc. Vstoupit alespoň jedenkrát v roce do kostelních vrat a potěšit se líbeznými jesličkami, zaposlouchat se do tónů
koled i písní „Tichá noc“, která existuje v 650 verzích ve 110 různých
jazycích, a ještě stačit ukázat dětem křehkou a pomíjivou krásu sněhových vloček.
Věřte, že když se obnoví právě tahle tradice, nebudou rodiče litovat.
Nejlepší odměnou pro ně totiž bude, až po letech zjistí, že si jejich dospělé děti přinesly právě tenhle nádherný zvyk do své vlastní rodiny.
Zda a kdy k této potřebné obnově základních vánočních tradic může
dojít? Jedině poté, až peníze a majetek přestanou být jediným měřítkem všech hodnot, lidé k sobě budou mít zase blíž a občas, obrazně řečeno, začnou místo peněz počítat na nebi hvězdy, což je bohužel pouze
zbožné přání z oblasti sci-fi.
A pokud se stane zázrak a ten čas jednou přijde, na nebi se určitě
objeví hvězda, která ukáže všem lidem dobré vůle tolik potřebný správný směr k obnovení vánočních tradic.
Bedřich Jan Skočdopol
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Z činnosti hasičů

Policejní zápisník

Události PS Soběslav 16.9. – 15.10.2015

 Dne 5. 9. v obci Tučapy M.S. neoprávněně

 17.9. Odstranění sršního hnízda v Hlavatcích.
 17.9. Požár skládky dřeva a pneumatik u ro-

dinného domu v obci Hamr. Zásah provedly
jednotky HZS Jčk PS Soběslav a jednotky
SDHO Veselí n/L a Val.

 19.9. Odstranění úniku provozních náplní
z osobního automobilu na silnici v Klenovicích.

 21.9. Odstranění úniku provozních náplní
z nákladního automobilu v Soběslavi.

 22.9. Odstranění následků srážky vlaku a

osoby na železniční trati ve Veselí n/L. Při
nehodě byla jedna osoba usmrcena.

 25.9. Požár suché trávy a lesní hrabanky na
2

ploše cca 2000 m u obce Skopytce. Zásah
provedly jednotky HZS Jčk PS Soběslav a
jednotky SDHO Planá n/L a Tučapy.

 26.9. Otevření bytu v Soběslavi, Bechyňské ul.
 27.9. Odstranění padlého stromu na vozovku
u obce Doubí.

 27.9. Odstranění sršního hnízda v obci Mokrá.
 1.10. Požár osobního automobilu v Debrníku.
 2.10. Požár suché trávy a lesní hrabanky u
obce Svinky.

 8.10. Odstranění následků dopravní nehody
dodávkového a osobního automobilu na dálnici D3 u Veselí n/L.

 15.10. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů u obce Dvorce. Při
nehodě byla zraněna jedna osoba.

Bc. Libor Šmahlík
velitel stanice

vnikl do obydlí D.H. a J.Š., ze kterého si odnesl své dvě hry na playstation a ihned poté
dům a pozemek opustil.
 Neznámý pachatel (NP) dne 5. 9. nalezl a neodevzdal mobilní telefon v hodnotě 10.000 Kč,
který poškozený R.P. ztratil v kempu Plovárna.
 Podezřelý T.V. dne 13. 9. na Disco Paluba
fyzicky napadl několika údery pěstí do obličeje M.K. Způsobené zranění si vyžádalo
dobu léčení minimálně jednoho měsíce.
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 Dne 19. 9. zaparkoval F.K. na nám. Republi-

ky, na parkovišti u bowlingu, osobní automobil Škoda Octavia. NP vozidlo poškodil
hlubokým škrábancem, čímž vznikla škoda
nejméně 15.000 Kč.
 NP dne 24. 9. rozbil přední okno u dveří spolujezdce vozidla Škoda Octavia, zaparkovaného u lesního porostu k.ú. Budislav.
Následně z vozidla odcizil peněženku s obsahem (6.500 Kč, OP, ŘP, kartička VZP, 2 ks
platební karty) a mobilní telefon.
Způsobil tím škodu majiteli J.P., a to na odcizení ve výši 10.650 Kč a na poškození ve
výši 4.500 Kč.
OO Policie Soběslav

MOTOR JIKOV Strojírenská a. s. nabírá

technology, konstruktéry i obsluhy CNC strojů
Strojírenský holding MOTOR JIKOV GROUP patří na jihu Čech mezi největší zaměstnavatele,
když dává práci téměř tisícovce lidí v Soběslavi, Českých Budějovicích a Nových Hradech. „Počet
zaměstnanců stoupá od krizového roku 2008. Jak rosteme, průběžně hledáme další konstruktéry,
technology, programátory CNC, nástrojaře, zámečníky, obráběče, slévače. Jedná se o profese, na
nichž stojí každá kvalitní strojírenská firma,“ uvádí generální ředitel MOTOR JIKOV Group a.s.
Miroslav Dvořák.
Aktuálně firma hledá do Soběslavi pracovníky na pozice konstruktér, technolog a obsluha CNC
obráběcích strojů. „U všech tří pozic, které jsou vhodné i pro absolventy, by měli mít uchazeči minimálně středoškolské vzdělání se strojírenským zaměřením. Nutná je pochopitelně i znalost práce na
PC a u technologa a konstruktéra pasivní znalost angličtiny,“ uvedla personální ředitelka MOTOR
JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová. Technolog by se měl orientovat v problematice technologie obrábění kovů, v technické strojírenské dokumentaci a programování na CNC. U konstruktéra se předpokládá kladný vztah ke strojírenské konstrukční dokumentaci.
Společnosti holdingu MOTOR JIKOV GROUP nabízejí zaměstnancům propracovaný systém
benefitů a výhod. Jedná se například o práci na moderních strojích a zařízeních, 7,5hodinovou pracovní dobu, pružnou dle pracovní profese, příspěvek na závodní stravování, odměny za pracovní
věrnost, příspěvek na penzijní připojištění, pět týdnů dovolené či možnost vyšších příplatků, než
stanoví zákon. Firma nabízí zaměstnancům ucelený systém vzdělávání a rozvoje na všech pracovních pozicích. „Společně si uvědomujeme, že stanovených cílů lze dosáhnout jedině prostřednictvím vzájemné spolupráce všech zaměstnanců, kterým je nutné poskytnout dobrou perspektivu,“
podotýká Iva Fantyšová.
V případě zájmu o pozice kontaktujte Olgu Martinů na telefonu 724 728 887 nebo e-mailu
omartinu@mjs.cz.
(mjg)

První podzimní dny jsou spojovány se svatým Václavem. Je již tradicí,
že tento den vítáme slavnostně. Zahraje nám hezká hudba, zazpíváme si,
zadovádíme si tancem a při tom všem i něco dobrého sníme. Nejinak
tomu bylo letošní podzim. Upekli jsme koláčky za velké pomoci klientů
z domu s pečovatelskou službou, zapili kafíčkem, připili jsme si na zdraví

pivečkem. Tento měsíc byl ve znamení zábavy. Oproti tomu měsíc říjen je
pro nás vysloveně soutěžní. Chystáme se zasoutěžit si také již tradičně –
v domově pro seniory Máj, v Českých Budějovicích, a koncem měsíce si
zasoutěžíme u nás. Mezitím budou i další akce, ale to je zatím překvapení,
o tom zase v příštím čísle Hlásky.
Lada Haplová
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Chovatelská výstava měla úspěch
Základní organizace Českého svazu chovatelů pořádala první říjnový víkend tradiční „Soběslavskou výstavu“ králíků, drůbeže, holubů a
exotického ptactva. Skupina přes sto lidí, jež našla společného koníčka v chovatelství, přivezla
porovnat své odchovy v konkurenci chovatelů
okolí. V expozici králíků bylo vystaveno 352
kusů králíků. Část byla prezentována v nových
klecích, ve kterých dokázala jejich krása vyniknout. Nejpočetněji byla zastoupena střední plemena jako vídeňský, novozélandský a
kalifornský. Zmíněná plemena byla k vidění
v několika barevných rázech. Nechyběla ani
,,atraktivní“ plemena jako belgický obr, francouzský beran či velký světlý stříbřitý. Oproti
loňským letům se zvýšilo zastoupení českých
národních plemen moravský modrý, český strakáč, český červený, český albín a český luštič.
Na nejlépe oceněné zvíře českého plemene byl
věnován pohár od generálního sekretáře ČSCH
Martina Kabáta a získal jej český strakáč modrý
chovatele Rostislava Vlase, který získal i pohár
pro Šampiona výstavy 2015. Velice dobře prezentovali své odchovy mladí chovatelé, kterých
bylo celkem šest – Tomáš a Jiří Bauerovi ze Soběslavi získali pohár Nejlepší mladý chovatel,
čestnou cenu a Putovní pohár starosty města Soběslav pro členy ČSCH Soběslav za králíky plemene zakrslý tříslový černý, Alena Ondřejová
čestnou cenu za velkého světlého stříbřitého.
Všem gratuluji a věřím, že i v dalších letech budeme poctěni návštěvou i jiných mladých chovatelů, neboť je jich v našich řadách potřeba.
Ocenění Pohár pro nejlepší čtyřčlennou kolekci
získal rex dalmatinský strakáč Ing. Pavla Radosty. Jan Smrž získal Pohár pro nejlepšího králíka novozélandského červeného. Bylo rozdáno
celkem 25 čestných cen a 6 pohárů, které si
mohli návštěvníci prohlédnout během celého
konání výstavy. Expozici drůbeže panovala
vodní drůbež. Husy a kachny od největších po
nejmenší. Nejlépe oceněným zvířetem a jemu
přidělený pohár získala kachna pekingská kolmá chovatele Štefana Kočici. Přední voliéry
tentokrát zaplnila hrabavá drůbež velká. Největ-

ší zastoupení měla lehká plemena, a to dlouhá
léta oblíbené plemeno vlašek a nově také české
zlaté kropenky, kterým byl udělen pohár pro
nejlépe oceněné zvíře národního plemene. Vítězem se stal chovatel Jiří Fara Bc. Třetinu ze 106
voliér obsadila drůbež zdrobnělá a okrasná. Putovní pohár Františka Podlahy udělovaný jako
poděkování za celoživotní práci v ZO Soběslav
získal opětovně chovatel Roman Szigl, vyhráli
mu ho zdrobnělé vyandotky stříbrně koroptví
vlnité. Pohár pro nejlépe oceněnou kolekci hrabavé drůbeže získal mladý chovatel Petr Tušl ze
ZO Římov za zdrobnělé kočinky. V expozici
holubů bylo na letošní výstavě vystaveno v 88
voliérách celkem 440 holubů 39 plemen a 74
barevných a kresebných rázů. Své holuby vystavilo 40 vystavovatelů. Expozici posoudilo šest
posuzovatelů, kteří udělili celkem 22 čestných
cen a 3 poháry. Pohár pro nejlepšího chovatele
holubů okresu Tábor při konání okresní výstavy
obdržel náš chovatel Bc. Jiří Fara. Tento chovatel obdržel i Pohár pro nejlepšího holuba výstavy na orientálního racka Blondinetu. Putovní
pohár pro chovatele nejlépe oceněného holuba
českého plemene obdržel rovněž náš chovatel
Jiří Brabec na Moravského pštrosa černého šupinatého. Zpestření je možno spatřovat v zastoupení Prácheňských káníků, kterých bylo
vystaveno celkem 65 kusů ve všech základních
barevných a kresebných rázech. Naopak k určitému poklesu došlo ve skupině rejdičů, což někteří chovatelé kritizovali. Podle mého názoru
však tato skutečnost není ničím výjimečným, a
pouze odráží trend, ke kterému dochází v chovech okrasných a užitkových holubů.
Ve speciální výstavě výletků Moravských
pštrosů bylo vystaveno celkem 101 holubů. Posouzení těchto holubů provedl Václav Čejka,
který udělil šest čestných cen. Putovní pohár pro
nejlepšího výletka obdržel Miroslav Kalina na
holuba v barvě červené a Putovní pohár pro nejlepší kolekci obdržel Eduard Prexl na holuby
rovněž v červené barvě.
Štěbetavé, lákavé expozici exotického ptactva panovali papoušci mnoha druhů a kakariky.

Tomáš a Jiří Bauerovi vystavili králíky, plemeno zakrslý tříslový černý

Do této skupiny však patří i holuby a holoubci,
v této expozici byli k vidění konkrétně holub zelenokřídlý a holoubek diamantový. Z těch menších rýžovníky, zebřičky i papoušci vlnkovaní
laicky řečeno andulky. Nebylo to však na této
výstavě jediné vyhledávané lákadlo veřejností,
jež si v čistokrevném chovu nelibuje. Především
pro děti byli připravené myšky, želvička i králíčci, jež se nechovají pro užitek ale jako mazlíček, kozy, ovečky a oblíbený velbloud s lamou.
Když pak děti nějaké zvířátko namalovaly, byly
odměněny malou sladkostí, nebo si vybraly nějakou maličkost. Velcí návštěvníci zase využili
možnosti ochutnat pečené prasátko a s přáteli
posedět, popovídat nebo vyměnit zkušenosti,
což bývá mnohdy velmi cenné.
A komu stačí zvířata, která nejsou hodnocena, opékaná klobáska a prima parta, nelituje
konce a již se s námi těší na každou první neděli
v měsíci na TRH-BURZU-SOBĚSLAV, nebo
zase za rok. My se na Vás těšíme.
Jana Benešová
jednatelka ZO ČSCH Soběslav
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Obrazárna v Želči
nabídla Intersalon
Krajskou událostí ve světě soudobého výtvarného umění se stal 19. ročník Intersalonu,
který byl pod záštitou hejtmana Jiřího Zimoly
slavnostně zahájen v Obrazárně Špejchar Želeč
začátkem října. Celkem osmdesát autorů ze sedmi zemí Evropy představuje v rozsáhlých prostorách galerie160 obrazů, sochařských objektů,
grafik a fotografií.
Vernisáže se zúčastnilo několik stovek hostů, politici i ředitelé škol a muzeí, mnozí sběratelé a milovníci moderního umění. Mezi
návštěvníky nechyběly ani dvě desítky starostů
jihočeských měst. Soběslav zastupoval starosta
Ing. Jindřich Bláha, který mohl ve špejcharu
obdivovat i keramické dílo „Spirály“ soběslavského občana Václava Hrůzy.
Reprezentativní výběr děl naznačuje, že vedle tradičních prací se stále více prosazují neotřelé nápady, budící místy až rozpaky. Výtvarné
umění se nachází v neustálém varu a různý stupeň provokace lidské fantazie je mu blízký. Ale
ve velké kolekci vrstevnatě pojednaných obrazů
nalezneme v Želči i autory lyrických námětů,
obrazy barevně ztišené, harmonické, které
oslovují duši svoji něhou a vlídností.
Obrazárna, která doslova překypuje uměním, bude nabízet výtvarnou sklizeň až do konce listopadu a je otevřena každý den, kromě
pondělí.
Pavel Šmidrkal

POZVÁNKA NA KONCERT
SKUPINY DUO JAMAHA
Hotel Palcát v Táboře
čtvrtek 5. 11. od 18.00 hodin
Jedni z prvních čertů se vyrojili
v keramické dílně Děbolín
Zveme rodiny s dětmi na tvoření vánočních
dekorací a ozdob. Akce se koná 28.11. od 9 do
16 hodin. Najdete nás v keramické dílně Děbolín u Jindřichova Hradce. Nabízíme i ubytovaní
pro ty, co bydlí daleko. Náš penzion má deset
stylově zařízených pokojů.
Jako vždy máme spoustu výtvarných technik, které nám ukáže majitelka a zakladatelka
Romana Michalisko Hulíková. Občerstvení pro
tvořitele je zajištěno. Vemte si dobrou náladu a
přijďte, budeme se na Vás těšit.
Vaši čerti z Děbolína

KONCERT JAKUBA SMOLÍKA
S KAPELOU
Velký sál KD od 19 h. Vstupné 320 a 280 Kč.

· Středa 18. listopadu

KOCOUR MODROOČKO
Pojďte s kocourkem Modroočkem poznávat
svět! Jako všechna mláďata, také i on je zvědavý a má spoustu otázek. Představení je provázeno milými a rytmickými písničkami
Marka Ebena. Divadelní představení divadla
Krapet Praha je určené pro děti od tří let.
Velký sál KD od 9.30 pro MŠ a 1. třídu ZŠ.
Zveme i maminky na mateřské dovolené
s dětmi. Vstupné 50 Kč.

· Čtvrtek 19. listopadu

INTERVIEW S UPÍREM
Divadelní představení v rámci předplatného. Odhalit uprostřed noci pravdu, může být
někdy velmi, velmi… komické! Co se stane,
když se uprostřed noci začne osamělý hlídač
skladu elektrospotřebičů měnit v upíra!?
Hrají: Bára Munzarová, Radim Novák, Martin Trnavský. Režie: Jakub Nvota
Velký sál KD od 19.30 hodin. Vstupné mimo
předplatné 290, 270 Kč.

· Pátek 20. listopadu

ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
I přesto, že se podzim pomalu začíná měnit v
zimu, travesti skupiny Screamers a Techtle
Mechtle přivážejí nový zábavný pořad plný letních melodií a prázdninové nálady, který tento-

Konzultant zdravé výživy a alternativní
medicíny Miroslav Němec bude v Soběslavi,
v ulici Nerudova - Pekárikovi /naproti
pekárně/ v sobotu 7. 11. od 9 hodin.

Výkup kožek
Pondělí 2. 11. u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 h

Knihkupectví U sv. Víta
·
·
·
·
·

Nejprodávanější tituly:
V. Větvička: Pod dubem, za dubem
M. Davouze: Vypadni z mýho života
I. Obermannová: Láska
L. Moriarty: Sedmilhářky
A. Paasilinna: Komu není shůry dáno,
dlouho duchem nebude

Kulturní dům Veselí nad Lužnicí
· Úterý 10. listopadu
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krát nazvali Účastníci zájezdu. Společně s nimi
se můžete vypravit na pravou a nefalšovanou
letní dovolenou do bývalé Jugoslávie, kde
mimo jiné potkáte i řadu známých zpěváků,
zpěvaček, herců ale i hereček. Těšit se můžete
kromě krásné delegátky Pamely samozřejmě
také na řidiče autobusu Karla a Karla, kteří se
postarají především o to, abyste vraceli zpět
hnědé podšálky. Kromě nich se ovšem zájezdu
zúčastní také hvězdy jako Helena Vondráčková, Heidi Janků, Pavel Vítek, Shakira, Madonna
ale dokonce i Mařena Škopková, doktor Kája a
nebo Konopnice ze známe trilogie Slunce Seno.
Velký sál KD od 19 h. Vstupné 250 Kč v předprodeji, 270 Kč na místě.
· Úterý 1. prosince

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY
MAKERS HÁZEJÍ DÁVAJÍ PERLY
SWINGU
Náš milý diváku, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se tentokrát rozhodli nabídnout
Ti ty vůbec „nejkrasší hudební perly“, jež nám
světový swing 30. a 40. let zanechal. Beze
všech pochyb věz, že hned po prvních vteřinách strhující show plné rytmu a humoru, korunované brilantními výkony famózního
evropského hot-trumpetisty Juraje Bartoše, Ti
zazáří… „Plaménky v očích Tvých…“!
Velký sál KD od 19 hodin. Vstupné 390 Kč.
Rezervace vstupenek platí 5 pracovních dní,
poté jsou vstupenky dány znovu do prodeje.
Věra Suchodolová

DIVADLO OSKARA NEDBALA
TÁBOR
Výběr z listopadového programu
ČEŠI NA TÁBORSKÝCH PRKNECH
přehlídka představení českých autorů 19. - 21. stol.
pořádaná Jihočeským krajem pod záštitou
hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly
· sobota 14.
19:00
Divadlo Járy Cimrmana Praha
CIMRMAN, SVĚRÁK, SMOLJAK/Záskok
se Zdeňkem Svěrákem
· čtvrtek 26.

19:00
Divadelní společnost Josefa Dvořáka Praha
HRABAL/Taneční hodiny
pro starší a pokročilé s Josefem Dvořákem

· pátek 27.

19:00
BodyVoiceBand Praha
BURIAN/Vojna
ve strhujícím podání mladých absolventů
DAMU
Protiválečná jevištní montáž ikony české divadelní avantgardy z lidové poezie sebrané
K. J. Erbenem a zhudebněná moderním originálním způsobem.

· sobota 28.

19:00
Studio DVA Praha
HARTL/ Hvězda
s Evou Holubovou
One woman show, v níž skvělá „komediantka“ odkrývá zákulisí českého šoubyznysu –
svět bulvárních médií a televizní seriálové
výroby.

· neděle 29.

19:00
Divadelní spolek Radomyšl
SMETANA, SABINA/Prodaná nevěsta
„po jihočesku“ s jihočeskými ochotníky
Zpěvohra, z níž se zrodil operní láskyplný
příběh.
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Z hokeje
Muži v premiéře podlehli Milevsku
· HC Milevsko 2010 – OLH Spartak Soběslav
7:4 (2:1, 3:1, 2:2)
Góly a nahrávky: 11. Štych (Matějka, Hamerle), 20. Kubička (Bartůněk, Nevolný), 22.
Hájek (Pouch, Nevolný), 32. Radosta (Kubička), 40. Nevolný (Štych, Čunát), 44. Hájek
(Bartůněk, Pouch), 60. Nevolný (Pouch) – 13.
Smrž (Schejbal, 39. Smrž (Chalupský), 55. Chalupský, 57. L. Karpíšek (Smrž)
Vyloučení: 11:11, navíc Štych (Milevsko)
10. minut, využití: 4:1
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Spartak byl pro Medvědy
snadným soustem

Téměř dvě třetiny sledovala pětistovka diváků vyrovnané utkání. Naše hráče může mrzet,
že nedokázali využít žádnou z nabídnutých početních výhod. Veselí udeřilo v přesilových
hrách v závěru 2. dějství a odskočilo nám do
dvoubrankového vedení. Do zápasu nás vrátila
branka Miloše Schejbala, který v oslabení překonal přízemní střelou gólmana Lokotky Dvořáka. Spartak se snažil o vyrovnání, ale jeho
snaha přišla díky dalším vyloučením vniveč.
Hosté přidali v 54. a v 60. minutě další dvě
branky v přesilových hrách a odvážejí si ze
Soběslavi 3 body.

· HC Slavoj Český Krumlov – OLH Spartak
Soběslav
11:3 (5:2, 2:1, 4:0)
Góly a nahrávky: 6. R. Uhlíř (Čížek), 8. J.
Kadlec (Vondřich), 14. Vondřich (Machálek),
15. R. Uhlíř (Čížek), 17. J. Kadlec (Čížek), 28.
J. Kadlec (Vondřich), 31. Klíma (Z. Uhlíř), 44.
J. Kadlec (R. Uhlíř), 46. R. Uhlíř (Vondřich),
52. J. Kadlec (R. Uhlíř), 55. J. Kadlec (R. Uhlíř)
– 9. Hák (Žákovský), 19. Máca (Schejbal), 21.
Hák (Žákovský)
Vyloučení: 10:8, využití: 5:1, oslabení: 1:0

Derby vyhrála Lokotka,
trápení pokračuje

Hořká prohra se Servismany
· OLH Spartak Soběslav – HC David Servis
4:6 (1:0, 1:2, 2:4)
Góly a nahrávky: 18. Chalupský TS, 27. Jansa (Máca, Hák), 45. Žákovský (Smrž, Hák), 50.
Smrž (Žákovský) – 22. Trummer (Zich), 26.
Trummer (J. Hanzal, Zich), 50. Trummer (Jindra) 54. Šesták (Chaloupka, R. Suchánek ml.),
55. Jindra (J. Hanzal, Zich), 60. Dan. Mikeš
(Dal. Mikeš, R. Suchánek ml.)
Vyloučení: 4:7; využití: 2:2, v oslabení: 0:1
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· OLH Spartak Soběslav – TJ Loko Veselí
nad Lužnicí
1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Branky a asistence: 42. Schejbal (Štefan) –
39. L. Míchal (Dušák, Chlaň), 40. Dušák (L.
Míchal, Chlaň), 54. Švanda (Chlaň), 60. Švanda
(M. Čáp).
Vyloučení: 10:10, navíc Hák (SOB) 10 minut, L. Karpíšek (SOB) 5 + OK, využití: 0:4, v
oslabení: 1:0

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ LISTOPAD

P R O G R A M HOKEJ E
OLH Spartak Soběslav vs:
7.11. – DOROST - HC Slavoj Č. Krumlov
8.11. – 3. třídy - HC Milevsko, IHC Písek
14.11. – 4. třídy - HC Motor ČB II, IHC Písek
15.11. – MŽ, SŽ - HC Motor ČB
17.11. – MUŽI - HC Tábor
21.11. – DOROST - HC Klatovy
MUŽI – HC Milevsko
22.11. – MŽ, SŽ - KLH Vajgar J. Hradec
28.11. – 2. třídy - Lokomotiva Veselí n. L., IHC Písek

Spartak rozebral Rytíře v přesilovkách
· OLH Spartak Soběslav – TJ Hluboká nad
Vltavou Knights
8:3 (3:1, 2:1, 3:1)
Branky a asistence: 2. Žákovský (Hák), 6.
Smrž (Žákovský, Hák), 16. Žákovský (Hák,
Smrž), 27. Máca (Píha), 34. Hák (Žákovský),
57. Hák (Žákovský, M. Karpíšek), 58. Schejbal
(Chalupský), 59. Jansa (Máca) – 13. Miler (Černý), 39. Černý (Miler), 54. Bělohlav (Černý,
Miler)
Vyloučení: 10:7, využití: 5:0, v oslabení: 2:0
David Čížek

13:00 h
9:00 h
10:00 h
9:30 h
17:30 h
14:00 h
17:00 h
9:30 h
10:00 h

Hokejový den otevřených dveří
Na pátek 11. 9. oddíl ledního hokeje Spartak Soběslav připravil den
otevřených dveří, kterého se na zdejším zimním stadionu zúčastnili soběslavští prvňáčci a předškoláci. Pro přítomné byl připraven krátký program, během kterého se děti mohly podívat, jak probíhá hokejový trénink
nejmenších kategorií a mohly vyzkoušet hokejovou výstroj a střelbu na
brankáře. Cílem celé akce bylo ukázat dětem, jak lze trávit volný čas a získat tak nové zájemce o lední hokej. Na tuto akci navazuje celoroční hokejový nábor, který probíhá každou středu od 18.00 hodin a sobotu od
8.45 hodin. Nábor je určen pro chlapce a děvčata od 5 let, kteří si mohou
přijít se svými rodiči zcela bezplatně vyzkoušet ledovou plochu. Pro vážnější zájemce je připraveno bezplatné zapůjčení hokejové výstroje, včetně hokejových bruslí. Více informací získáte na www.spsobeslav.cz nebo
facebookových stránkách, kde najdete kontakty na naše trenéry, kteří jsou
za nábor zodpovědní.
Pavel Slabý

Neděle 1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11.
vždy od 14.00 do 15.45

Volejbalová mládež při chuti
Velkou tradici má v Soběslavi volejbal. Na soutěžní úrovni pak zejména mužský, který se zde hrál vždy na velmi dobré úrovni. V současné
době hrají muži KPII. Dále zde působí několik rekreačních družstev. Velkou oblibu pak získává plážový volejbal.
Práce s volejbalovou mládeží znovu začala před šesti lety pod vedením Liby Jindrové a Ilony Mertlíkové. Děti chodily trénovat 2x týdně a
účastnily se soutěží zejména v minivolejbalu trojic.
V letošním roce se podařilo sestavit tým kadetek pro šestkový volejbal. Děvčata se účastní krajského přeboru, kde soutěží s družstvy z Tábora a Č. Budějovic. Na soutěž se připravují poctivě 3x týdně. Dobrou partu
a přístup k tréninku zúročila v prvních soutěžních zápasech, kde proti
soupeřům s ligovými zkušenostmi obstála a hrála dobrý volejbal.
Jan Jíška

Zleva: Kristýna Babůrková, Kateřina Vališová, Karolína Jirsová, Natálie
Drastichová, Nikola Kozlová, Martina Jíšková, Alžběta Marsová, Adéla
Dvořáková a Lucie Šrubařová. Dole leží kapitánka Martina Fukalová
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Záchranáři Soběslav – 4. místo na ME juniorů
Ve dnech 23. - 27.9. se ve španělské Torrevieja–Alicante zúčastnili soběslavští vodní záchranáři Barbora Macková, Michal Novotný a David
Trska Mistrovství Evropy juniorů.
První den závodů se jim podařil skvělý úspěch, společně s Veronikou
Šimonkovou (Praha 15) Soběslavští získali skvělé 4. místo v disciplíně
SERC (simulovaná záchrana). Je smůla, že pouze o 2 body za medailí
(boduje se ve 100)! Následovaly dva nabité dny v bazénu. Zde se podařilo
získat několik osobních rekordů, ale přiblížení se ke špičce je zatím velmi
vzdálené. Celý český tým byl jeden z nejmladších, téměř bez
mezinárodních zkušeností.
26. - 27.9. byla další klání na pláži Playa de La Mata. Bojovnost prokázali v disciplínách, pro které nám chybí materiál na trénování – mořský
kajak, board a další. M. Novotnému se s notnou dávkou štěstí podařilo
probojovat až do finále Beach flags a obsadil 16. místo. Hodně ceněná je
účast dívek v A finále v mořské štafetě, za účasti B. Mackové.
V celkovém pořadí států se český tým umístil na 12. místě.

Jaké dojmy si ze závodů přinesli naši účastníci?
Michal Novotný - nejvíce se mi líbila atmosféra a hlavně to, že náš
tým byl skvělá parta. Myslím si, že moje výkony na těchto závodech mohly být o hodně lepší, ale i o hodně horší. V některých disciplínách jsem
spokojený a v některých velice zklamaný. Sice náš tým neveze domů ani
jeden cenný kov, ale odvážíme si hromadu zkušeností na další závody.
David Trska - závody se mi velmi líbily, ale že by se mi nějak vyvedly,
se říct nedá. Nasbíral jsem hromadu zkušeností a uvědomil si, na čem
bych měl do budoucna zapracovat. Atmosféra byla ta nejlepší, co jsem
kdy na závodech zažil. Těším se na další takovéto závody.
Barča Macková - největším zážitkem byl závod Oceanman. Na kajaku jsem tady ve Španělsku seděla poprvé, a také to bylo největší trápení,
ale radost z dojetí je velká. Smutku z diskvalifikace za předčasný start

Moto tour
Kavkaz 2015

Na přelomu letošního srpna a září realizovali
tři členové Zora moto teamu 14. expedici na
motorkách. Přípravy začaly již dávno v roce
2014, protože bylo plánováno přibližně 11 tisíc
kilometrů v zemích Turecko, Gruzie, Arménie a
Náhorní Karabach.
Cesta proběhla úspěšně, a proto předpokládáme, že na začátku roku 2016 bude možné se
podělit o zážitky a prezentovat dokumentární
film z těchto zajímavých destinací v našem soběslavském kině. Termín bude upřesněn prostřednictvím Soběslavské hlásky, rozhlasem a na
stránkách společenského centra. Proto - zájemci o cestování, udělejte si poznámku v kalendáři
na leden 2016, jste srdečně zváni.
Za účastníky expedice Míra „Doktor“ Drs

Foto: Martin Mácha
Zleva: David Trska, Barbora Macková, Michal Novotný
v disciplíně plavání v moři jsem se vzdala hned po první odjeté štafetě,
když jsme se dostaly do A finále a štafetou Board rescue, kdy se nám podařilo na posledních metrech chytnout vlnu a předjet dva týmy. Bazénové
disciplíny moc pozitivně nehodnotím. Největší radost mám ale z disciplíny SERC, kde nám utekla medaile jenom o kousek.
VZS Soběslav – Z. Šrůtová, odd. mládeže

8. RC Rally Lužnice
Druhý zářijový víkend se v autokempu Karvánky konal dvoudenní závod 8. RC Rally Lužnice. V pátek po šesté hodině večerní byla
odstartována 1. etapa. Úvodní 3 rychlostní vložky se odjely za světla, další 3 byly odstartovány
už za tmy. Před jedenáctou večerní byla odjeta
první etapa závodu a následně probíhal servis a
společenské posezení účastníků.
Sobotní ráno bylo sice mlhavé, ale už dopoledne se vyčasilo a během plánovaných 8 rychlostních testů jsme se pořádně zapotili. Po
páteční asfaltové etapě vedl Honza Brich, jeho
největší soupeř Jirka Hadrava do sobotní šotolinové etapy vyrážel až z průběžného 5. místa.
Ale všichni čekali, že bude stahovat. A opravdu,
Jirka předvedl parádní stíhací jízdu a na svého
soupeře na čele se 4 testy před koncem dotáhl.
Po několikeré výměně pořadí na čele nakonec
tedy zvítězil Jirka Hadrava z Českého Krumlova, druhý dojel Honza Brich z Prahy a poslední

místo na stupních vybojoval Michal Bouchner
z Havlíčkova Brodu. Celý závod, čítající 14
rychlostních zkoušek, byl dlouhý 8.428 m a
vítěz tuto vzdálenost urazil za 45:45 minut.
Sezona ještě nekončí, závěrečné 2 závody táborského šampionátu jsou na programu koncem
října a počátkem listopadu. Oba se budou konat
na autokrosové dráze v Humpolci. Více informací včetně fotogalerií z odjetých závodů na
www.rc-tabor.com.
Za pořadatele Tomáš Šena

22

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

GEODETICKÉ PRÁCE

Elektro MAXERA

Ing. PETR SEDLÁČEK

zve na
předvánoční

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

Koupě
· Koupíme dům, byt, chatu nebo pozemek
v Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862
· Koupím garáž nejlépe Na Svépomoci.
Tel. 776 301 859
· Sháním byt v Soběslavi. Tel. 724 131 747
· Hledáme chatu v okrese Tábor.
Tel. 601 336 000

Prodej
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám dům po opravě v Soběslavi, 4 byty tržně pronajato, čistý měsíční výnos 11.000 Kč.
Cena 1.500.000 Kč. Tel. 603 442 474
· Prodám byt 3+0 v osobním vlastnictví na
sídl. Svákov. Cena dohodou.
Tel. 606 316 829
· Prodám jablka k zimnímu uskladnění.
Tel. 732 385 955, 721 283 573
· Prodám kanadská pastevecká miniprasátka.
K chovu i na porážku.
Tel. 732 385 955, 721 283 573

výprodej svítidel
a ostatního zboží
se slevou až 70%.

· Prodám auto Škoda Felicia, garážované, po
techn. kontrole, najeto 72000 km, zimní i letní gumy. Tel. 774 623 448
· Prodám vaši nemovitost. Nabídněte.
Tel. 725 192 566

Ostatní
· Pronajmu prodejní stánek mezi Penny marketem a Kikem. Tel. 602 125 126
· Pronajmu pozemek cca 900 m2 se zařízenou
chatkou, na okraji obce Myslkovice, pro volné chvíle, rekreaci i drobné pěstitelství.
Zavedena el., městská voda a studna na pozemku. Tel. 728 471 717
· Sháním byt 3+1 nebo 3+0 k pronájmu v Soběslavi. Tel. 728 185 885
· Rizikové odkacování stromů, ořez z lan nebo
za použití plošiny.Tomáš Doskočil.
Tel. 728 970 057
· Mladý pár hledá byt 2+1, 3+1 nebo 3+kk ke
koupi v Soběslavi. Tel. 737 230 162

listopad 2015

POSKYTOVÁNÍ
technických služeb
Libor Dvořák
391 55 Chýnov
Tel.: 607 255 383
· Údržba nemovitostí, spínání zdiva
· Stavební zámečnictví
· Zámečnické práce
· Svářečské práce

· Mladý bezdětný pár hledá dlouhodobý pronájem bytu 1+1, 2+1 nebo 3+1 v Soběslavi.
Spěchá. Ne RK.
Prosím volejte tel. 604 583 418.
· Hledám práci s možností pracovat doma
- administrativní práce, zpracování daňových
přiznání, starost o e-shop nebo praní a žehlení
prádla. Nabídky posílejte na e-mail:
KristynaKurkova@seznam.cz
nebo pište SMS na tel. 605 452 695.
· Rádi se jakkoliv hýbete do rytmu, ale nemáte
kdy a kde? Přijďte si některou lichou neděli
od 20.00 do 21.00 zatancovat do soběslavské
Sokolovny, malého sálu.
Více na www.svobodnetancovani.cz
· Sháním pravidelnější pomoc s Wordpressem.
csirkovak@imy-sdruzeni.cz
· Vánoce jsou za dveřmi a vy nestíháte? Nevadí. Cukroví si můžete objednat na čísle
605 526 039, pokud možno po 18. hodině.

listopad 2015
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Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky úrok od 2,89 %
Penzijní připojištění
Životní pojištění

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659

Mila Masérna
Klasická masáž

Čínská energetická
Medová masáž
Havajská Lomi Lomi

45 min. 250,60 min. 310,90 min. 430,60 min. 310,90 min. 430,60 min. 360,60 min. 370,90 min. 490,45 min. 190,60 min. 420,-

Indická masáž hlavy
Anticelulitidová masáž
+ ozonový zábal
Těhotenské masáže
60 min. 240,Babymasáže
45 min. 150,- 1. stupeň: kojenci, batolata
Masáž lávovými kameny 60 min. 430,Kineziotaping
1 cm 3,-

Miriam Lacková 725 684 937
Jungmannova 33/3
Soběslav
!!! Možnost dárkových poukázek!!!

listopad 2015

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

Půjčovna svatebních
a společenských šatů

MONIKA
Výprodej svatebních, dívčích šatů
a chlapeckých obleků i nadále trvá.
Nově: svatební šaty větších velikostí,
společenské šaty, pánské obleky
“SLIM“ a šaty do tanečních
Tř. Čs. armády 213/II, Veselí nad Lužnicí

Tel. 723 512 899
ČT 17 – 19 h jinak po tel. domluvě.

www.pujcovna-monika.cz

RYCHLÁ PŮJČKA
HOTOVOST AŽ 50.000 Kč
VYPLACENÍ DO 24 HODIN
SPLÁTKY NA
13 a 16 MĚSÍCŮ

TEL. 602 707 442
PŮJČKA 5 - 50.000 Kč
Rychlé schválení a ověření
nnn

Splatnost 13 – 16 měsíců
nnn

Bez nutnosti ručitele
nnn

Individuální přístup
nnn

Půjčka pro každého
nnn

Sleva při včasném splácení!

V případě zájmu
volejte: 605 526 039

Cena inzerce:
1 řádek šíře 6 cm: 12 Kč + DPH
2
Plošná inzerce: 8 Kč/cm + DPH
Zvláštní grafická úprava (logo): 50 Kč
Při opakování poskytujeme slevu 10%

www.musobeslav.cz e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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Soběslavské ponožky přímo z výroby
Již přes 22 let pro Vás v Soběslavi vyrábíme ponožky z kvalitních materiálů:
· antibakteriální z materiálu s ionty stříbra - SILTEX
· z jemného, lesklého bambusového vlákna - BAMBOO
· ze 100 % bavlny
· zdravotní s ionty stříbra
· pracovní se zvýšenou trvanlivostí se stříbrem
· sportovní celoplyšové s Lycrou

!!!!!!! AKCE na měsíc listopad !!!!!!!!
celoplyšované vysoké ponožky se stříbrem
v pěti barevných odstínech za 25,- Kč

Kde nás najdete? TOMI – ing. Jindřich Kaisler - na Wilsonově ulici
395/3 u potoka v objektu bývalé „věnečkárny“
V pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 a v sobotu od 8:00 do 11:00

ŽALUZIE OŠMERA
Montáž - prodej - výměna
Tel. 734 460 066, ottaosmera@seznam.cz

GZ Media, Soběslav přijme do trvalého pracovního
poměru směnového mechanika.
Kontakt: Mgr. Iveta Bodnarová, tel.: 311 673 710
E-mail: bodnarova.iveta@gzmedia.cz

listopad 2015

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
mobil: 773 558 127, 606 558 127
e-mail: podlahypeterik@seznam.cz
DODÁVÁ A POKLÁDÁ:
laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
vinylové podlahy, přírodní linoleum
masivní podlahy, korkové podlahy
PVC, koberce pro bytové i komerční využití
vyrovnávání betonů samonivelačními stěrkami
vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami
Dovoz vzorků podlah a zaměření ZDARMA

n
n
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n
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KDO INZERUJE - TEN PROSPERUJE
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SPRÁVA LESŮ MĚSTA SOBĚSLAVI NABÍZÍ
ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO
Délka polen 25 - 50 cm dle přání zákazníka
Dřevina: smrk, borovice, bříza

Tel. 381 521 169
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Uzávěrka příštího čísla 16. 11., pište nám na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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