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Dočtete se v tomto čísle:

BEFORE PARTY

13. 9. 2019 od 21 h
nádvoří Rožmberského hradu

ANNA K.
a

GANGSTASKA
SOBĚSLAVSKÉ SLAVNOSTI ÚRODY
14. 9. 2019
nádvoří Rožmberského hradu

10.00 Zahájení Soběslavských slavností
10.30 Keltain a Divoké strunky
11.30 folklorní soubory: Ráček, Jitra, Soběslavská
chasa mladá
13.00 Kuchařská show Martina Škody
14.00 Park pro děti CIRKUS JINAK
14.30 Dobová hasičská show SDH Mažice
15.00 Staropražská kapela Šmrnc
16.30 Kouzelník Michal Klaus
18.00 Groove Army bubenická show
20.00 Hradišťan a Jiří Pavlica
21.50 náměstí Republiky - VIDEOMAPPING

Společnost E.ON zapůjčila městu
k užívání elektroskútr

str. 3
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Údržba zeleně ve městě

3

Mezinárodní festival dechových hudeb
Kubešova Soběslav 2019

str. 11

4

Co městem zřizované základní školy
připravují pro své žáky?

str. 15

5

Veronika Gajdolínová uspěla
na mistrovstí světa v drezuře

str. 21

str. 3, 5

Další program v Soběslavi v den
slavností
•

Blatské muzeum - Rožmberský dům

•

O pohár starosty města - orientační
soutěž historických vozidel

Vedle stálých expozic můžete navštívit prezentaci
nálezů z archeologického výzkumu na náměstí
Republiky v hale Rožmberského domu, expozice
bude přístupná do konce září

Prezentace vozidel 8 - 10 h, začátek soutěže 10 h
na náměstí Republiky, výjezd do trasy závodu ve
12 h

•

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
V rámci EHD budou v Soběslavi zdarma zpřístupněny prostory Rožmberského hradu, strážní věže
Hlásky, Rožmberského domu, Smrčkova domu a
městské věže u kostela sv. Petra a Pavla.

•
Doprovodný program:
Ukázka AGRO techniky, otevřené hradní sklepení s pivnicí,
workshopy, výstava ve věži Hláska, Hasičská dobová technika

1

Městská knihovna Soběslav bude
otevřena od 10 do 18 h
V areálu knihovny můžete navštívit výstavu fotografií Pavla Molíka s názvem Potvorný herbář v
Galerii ve věži Hláska
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Zářijové AKCE v Soběslavi a okolí
Ne 1. 9. Burza a trhy drobného zvířectva, areál chovatelů, 7 – 9:30 h
Pá 6. 9. Jsou rostliny k jídlu? – přednáška specialisty spojená
s vegetariánskou kuchyní, restaurace Černá kočka, 18 h
So 7. 9. P
 odzimní burza dětského oblečení a vybavení, kulturní dům,
9 – 12 h
So 7. 9. S tevens G. Benedikt Soběslavský maraton – závody horských
kol, kemp TJ Spartak Soběslav, přihlášky pro děti 7 - 9:00.
Ne 8. 9. P
 iknik na Promenádě, park Promenáda, 14 h
Po 9. 9. Seminář ke kotlíkovým dotacím, malý sál kulturního domu,
16 h (více na str. 4)
Út 17. 9. POPOPO V. – recitace básní spojena s hudebním
a pěveckým doprovodem, knihovna, 17:30 h
Út 10. 9. Beseda s Jiřím Padevětem – spisovatelem a ředitelem
nakladatelství Academia, terasa knihovny, 18 h
Pá 13. 9. Before party – ANNA K. – koncert, předkapela GangstaSKA,
hradní nádvoří, 21 h
So 14. 9. Soběslavské slavnosti úrody a Den evropského dědictví,
hradní nádvoří, muzeum, městská věž, knihovna (program
slavností na titulní straně)
So 14. 9. O
 pohár města Soběslav – orientační soutěž historických
vozidel, náměstí Republiky, 10 – 12 h, (více na str. 6)
Ne 22. 9. D
 ášeňka čili život štěněte – divadlo pro děti, loutkový sál
kulturního domu, 10:30 h
Po 23. 9. Návštěva z ordinace – talk show Martiny Randové (Heluš)
a Martina Zounara (Bobo), kulturní dům, 19 h
Út 24. 9. Beseda a autorské čtení se spisovatelem Miroslavem
Totou, knihovna, 16:30 h
St 25. 9. Zastupitelstvo, malý sál KDMS, 18 h
Čt 26. 9. Křížem krážem V. – koncert Anonym Voice k připomenutí
15. narozenin souboru, kostel sv. Marka, 19 h
So 21. 9. Dobroběh, kemp TJ Spartak Soběslav

INFOCENTRUM SE V ZÁŘÍ
VRÁTÍ NA MĚSTSKÝ ÚŘAD
Infocentrum města Soběslavi bude otevřené
od 16. 9. 2019 v budově městského úřadu
čp. 59, v 1. patře, kancelář č. 206. Provoz
bude zajištěn v pracovní dny takto: po a st:
8 – 11, 12 – 16; út, čt, pá: 8 – 11, 12 – 14
hodin.

ZMĚNY V OTEVÍRACÍ
DOBĚ KNIHOVNY
V rámci soběslavských slavností, které se
budou konat v sobotu 14. 9., bude knihovna otevřena od 10 - 18 hodin. První sobotu
v měsíci 7. 9. bude knihovna ZAVŘENA!!!

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR
Město Soběslav vypisuje výběrové řízení
obálkovou metodou na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 12,25 m2
v objektu smuteční síně na hřbitově, v ulici
Mrázkova 873, Soběslav (prodejna květin
a služeb). Nebytový prostor bude pronajat
v nově zrekonstruované budově pravděpodobně od 1. 11. 2019 na dobu 5 let.
Písemné žádosti o pronájem nebytových
prostor je třeba doručit osobně nebo
poštou do podatelny Městského úřadu
Soběslav v termínu do 30. 9. 2019 do 12,00
hodin, v zalepené obálce označené textem
„Výběrové řízení prodejna květin – NEOTVÍRAT“.
Otevírání obálek se bude konat 30. 9. 2019
v 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
Soběslav, náměstí Republiky 59/I – II.
patro. Podrobné informace na www.musobeslav.cz nebo u paní Jany Křemenové,
tel. 381 508 113 a paní Pavlíny Chalupské,
tel. 381 508 114 (OOSM MěÚ Soběslav).
redakce

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

Středa 11. 9. a 25. 9.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
Společnost E.ON zapůjčila městu Soběslav
k užívání elektroskútr
Počátkem
srpna
město
Soběslav obdrželo od společnosti E. ON Česká republika s.r.o. elektroskútr E.ON
E-max. Spolupráce mezi společností E.ON a městem byla
uzavřena na období od 1. 8. do
31. 10. Elektroskútr bude po
dobu těchto tří měsíců za sjednaných podmínek ve smlouvě
využívat především Městská
policie Soběslav, možnost vyzkoušet si jej ale mají i ostatní
zaměstnanci města. Po uplynutí zápůjční doby bude skútr
vrácen zpět pronajímateli.

oblastí je tento typ motocyklu
nevhodný.“
Elektroskútr mohou po dobu
zápůjčky využívat všichni strážníci městské policie.
Město zakoupilo pro potře

by strážníků novou helmu a
všichni pracovníci byli řádně
proškoleni. Skútr jezdí na baterii, která se dobíjí přes běžnou elektrickou síť. Plné nabití baterie trvá přibližně čtyři
hodiny. Pohodlně se na něm

sveze jedna osoba a je velmi
tichý a ekologický.
Tématu se budeme blíže věnovat v říjnovém čísle Soběslavské hlásky.
-min-

Vrchní strážník městské policie Miroslav Drs sdělil redakci své dosavadní zkušenosti
s novým dopravním prostředkem: „Vyjíždíme s ním dle
potřeby především tam, kde
je třeba na místo určení dojet rychle něco nafotit a zdokumentovat, ale není nutné
provést žádný významnější
zákrok. Na ježdění po městě je
pro nás užitečný a ušetří nám
čas. Je však limitován zpevněným povrchem. S ohledem na
odpružení a váhu skútru není
vhodný na využití v terénu.
Tudíž pro jízdu do chatových

Údržba zeleně v ul. P. Bezruče a u rybníka Švadlačky
Město nechalo na jaře letošního roku
zpracovat studie hodnotící zdravotní stav
stromů v ulici P. Bezruče, v úseku od
křižovatky s ul. Na Ohradě po železniční
přejezd a také na hrázi rybníka Švadlačky, který je v majetku města.
Důvodem zadání bylo vyvrácení či vylomení několika stromů v těchto lokalitách
při bouřkách v minulých letech, nutnost
častého ořezu suchých větví a v neposlední řadě také žádosti občanů bydlících
v těchto lokalitách.
Výstupem studií, které zpracoval Ing.

Petr Fuka, Stádlec, je hodnocení zdravotního stavu jednotlivých stromů a návrh
jejich ošetření.
V lokalitě Švadlačky bylo posouzeno
celkem 26 stromů, převážně duby letní
a duby červené. Osm stromů je z důvodu
nebezpečí pádu nebo silného proschnutí
navrženo ke kácení. U ostatních stromů
je navržen zdravotní řez s cílem zvýšení
jejich stability a provozní bezpečnosti.
V ulici P. Bezruče bylo posuzováno
13 lip srdčitých, z nichž je 6 navrženo ke
kácení a u zbylých 7 stromů dojde k od-

stranění suchých větví a zdravotnímu
řezu spočívající v obvodové či výškové
redukci koruny.
Kácení stromů proběhne v době vegetačního klidu, zdravotní řez stromů zajistí
město prostřednictvím odborné osoby
v měsíci září v závislosti na počasí.
V září budou také odstraněny další suché
kulovité javory v ulici Horní Příkopy,
především v části směrem k základní škole Komenského.
Ing. Radek Bryll
Tajemník MěÚ v Soběslavi
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Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“
Dne 9. 9. 2019 od 16:00 hodin se uskuteční seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III“. Seminář se bude
konat v kulturním domě, v malém sále
(1. patro, zadní vchod).
Cílem semináře je seznámit účastníky
s podmínkami získání finanční podpory
na výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná
paliva s ručním přikládáním v rodinných
domech v rámci kotlíkových dotací v Jihočeském kraji. Informace budou prezentovat zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, kteří budou kotlíkové dotace
přímo administrovat.
Zuzana Černá, OŽP

STAVEBNÍ PRÁCE V SOBĚSLAVI
Opět
přinášíme
přehled
v současnosti dokončených
a probíhajících stavebních
prací. V uplynulém měsíci
byla dokončena 1. etapa výstavby komunikace v ulici Na
Pískách směrem k průmyslové zóně. V srpnu budou dokončeny chodníky a osvětlení
vnitrobloku paneláků u ulice
Bezděkova. Zde byly také odstraněny staré herní prvky původního dětského hřiště, které
budou do konce října nahrazeny novými. Nové dětské hřiště
dostali obyvatelé Chlebova.
V polovině srpna byla dále dokončena nová část kolumbární
zdi na hřbitově v Sobělavi s 18
úložnými schránkami.
Stále probíhá rekonstrukce
zimního stadionu, která bude
dle plánu dokončena 30. 9.
2019. Do konce měsíce srpna
bude probíhat rekonstrukce
interiéru. V září ji vystřídá rekonstrukce exteriéru, během
které dostane budova novou
fasádu. Dále probíhá rekonstrukce historické radnice
(budovy č.p. 1), jejíž termín
dokončení se s ohledem na
vývoj stavebních prací může
prodloužit. V ulici Mrázkova

Nové dětské hřiště bylo v srpnu dokončeno v Chlebově
pokračuje rekonstrukce smuteční síně na hřbitově s plánovaným termínem dokončení
31. 10. 2019.
Od června probíhá rekonstrukce kanalizace, vodovodů
a chodníků v ulicích Okružní,
Lustigova a Doktora Studničky. Kanalizace a vodovody
již byly dokončeny a zasypány. Nyní se čeká, až zásypy slehnou, povrchy silnice
a část chodníku budou proto
dokončeny pravděpodobně až
na jaře. Dopravní obslužnost
je v těchto ulicích zajištěna a
je možné na ně najíždět auto-

mobily. V části Okružní ulice
bude dále dobudován plynovod.
V letošním roce se bude realizovat rekonstrukce linky na
odvodňování kalů v čistírně
odpadních vod, v jejímž rámci
bude pořízen nový kalolis.
Významné investiční práce
jsou plánovány na rok 2020,
kdy by mělo dojít k rekonstrukci předprostoru ZŠ E.
Beneše a výstavbě Výukové
cyklistické a bruslařské dráhy
mezi řekou Lužnicí a kempem
TJ Spartak Soběslav. Podrob-

nější informace o chystaných
projektech včetně vizualizací naleznete v sekci Projekty
města na webových stránkách
www.musobeslav.cz.
Revitalizací projde park v okolí domu dětí a mládeže, kde
přibydou nová parkovací místa a na několika místech budou
rozšířeny chodníky, aby po
nich mohli pohodlně projíždět
i cyklisté. Nový chodník povede od dřevěné lávky vedoucí
přes Černovický potok podél
silnice směrem k domu dětí a
mládeže.
-min-
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Město Soběslav
vyhlašuje výběrové řízení podle
§ 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 Sb.
na obsazení místa pracovníka sociálně
zdravotního odboru Městského úřadu
Soběslav – sociálně právní ochrana dětí
Místo výkonu práce: MěÚ Soběslav
Předpoklady:
• státní občan ČR (popř. cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR),
• dosažení věku 18 let se způsobilostí k právním
úkonům,
• bezúhonnost.
Jiné požadavky:
• vzdělání odpovídající požadavkům § 110 odst. 4
zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
• schopnost komunikace,
• znalost práce s PC – WORD, EXCEL, Internet,
• praxe v oboru výhodou.
V písemné přihlášce uvede uchazeč tyto náležitosti:
• jméno, příjmení, titul,
• datum a místo narození,
• státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o
povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis
a dále doloží:
1. životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
2. výpis z evidence rejstříků trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský
stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením,
3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání.
Platové zařazení: dle NV č. 341/2017 Sb. v platném
znění – 10. platová třída
Přihlášky je možné podat písemnou formou nejpozději do 10. 9. 2019 do 11:00 hodin na podatelnu Městského úřadu Soběslav – náměstí Republiky čp. 59/I,
Soběslav.
Bližší informace podá tajemník MěÚ v Soběslavi
Ing. Radek Bryll, tel. č. 381 508 121.
Předpokládaný termín nástupu: 1. 10. 2019
Ing. Radek Bryll,
tajemník Městského úřadu v Soběslavi

U sochy Jana Husa byla
odstraněna suchá lípa
V pondělí 12. srpna začala Správa města Soběslavi s odstraněním uschlé lípy u sochy Jana Husa na náměstí Republiky. Lípa
jevila zdravotní problémy již v minulém, velmi horkém létě,
kdy i přes vydatnou závlahu shodila veškeré listy již v průběhu
letních měsíců. Na jaře letošního roku se sice zazelenala, svým
růstem však dále zaostávala a listy v době veder v červnu a červenci opět opadaly. Nepomohl ani nákup a instalace zavlažovacích vaků.
V místě uschlé lípy došlo k odbagrování zeminy a její výměny
za novou, která by měla zajistit dobré podmínky pro nový strom,
který bude vysazen na podzim letošního roku.
Radek Bryll, tajemník MěÚ

Zahájena příprava změny č. 2
územního plánu města Soběslavi
Město Soběslav má svůj územní plán schválen od roku 2012.
Jeho změna č. 1 byla schválena v červenci 2017. Z důvodu
dokončení některých velkých staveb, jako např. dálnice a části železničního koridoru v úseku Soběslav - Veselí nad Lužnicí, zpracování územních studií a v neposlední řadě požadavků
organizací a občanů města připravuje městský úřad změnu č.2
územního plánu města. V této souvislosti Městský úřad Soběslav,
odbor výstavby a regionálního rozvoje shromažďuje požadavky
na změny, které budou následně projednány dotčenými orgány
státní správy a ve finále předloženy zastupitelstvu města. Bližší
informace je možné získat u vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče odboru výstavby ing. arch. Dagmar
Buzu, tel. 381 508 154, e-mail: buzu@musobeslav.cz.
Radek Bryll, tajemník MěÚ

VÝROČÍ

Dne 12. září 2019 oslaví manželé Marie a Jaroslav Vackovi
ze Soběslavi 60 společných let životem.
K tomuto významnému jubileu jim hodně zdraví, optimismu
a trpělivosti s námi všemi přejí děti Alena, Jarda a Petr s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
•
•
•
•

Štěpán Karas
Lucie Maršíková
Jan Šťastný
Saskia Turková

Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
•

Dne 30. září 2019 uplyne
23 let od úmrtí naší milované maminky a babičky paní
Růženy Veselé z Klenovic.
S láskou a úctou stále
vzpomínají manžel Josef,
dcera Alena a syn Josef
s rodinami.

Dne 17. 9. 2019 uplynulo již 35 let, co nás
navždy opustil náš
drahý manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Ladislav Hanzal.
S láskou a úctou vzpomíná manželka, dcera
a syn s rodinami.

Dne 10. 8. uplynul jeden smutný rok, co nás
navždy opustil manžel, tatínek a švagr pan
Vlastislav Frajt.
Nikdy nezapomene manželka Kateřina, syn
Vlastík a švagr Jan s rodinou. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Jiří Klimeš

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Omluva
Velice se omlouváme za chybu
v příjmení pana Jaroslava Bárty
v Úmrtí ve Společenské kronice
v Soběslavské hlásce č. 7, ke které
došlo vlivem zaslání nesprávného
údaje do redakce.
redakce

Spolek přátel Soběslavské

pekárny
– Černá kočka

zve občany na přednášku

BEZPEČNOST
JADERNÉ
ENERGETIKY,
která se koná
v pátek 13. 9. 2019 od 18 hod.
v Klubu Černá kočka,
Protifašistických bojovníků 139,
Soběslav
Přednášející:
Ing. Iveta Matějů a Ing. Jan Hřib
vstupné zdarma

Zveme Vás na osmý ročník orientační soutěže historických
vozidel v Soběslavi, která je zařazená do seriálu závodů
Mistrovství ČR – Pohár HV AVCC AČR

O POHÁR MĚSTA SOBĚSLAV
dne 14. září 2019
Prezentace vozidel bude probíhat mezi 8 až 10 h na jižním parkovišti náměstí u autobusové zastávky (náměstí hotel Slunce). Soutěž začíná v 10 h výstavou historických vozidel na nově zrekonstruované hlavní ploše náměstí
Republiky v Soběslavi.
Do trasy závodu startujeme ve 12 h. Čeká
Vás příjemná jízda jihočeskou krajinou
s bohatým programem. Soutěž pořádá
Veteran Car Club SOBĚSLAV v AČR
za spolupráce s městem Soběslav a
za podpory řady partnerů. Informace,
podmínky účasti a přihlášky na soutěž
naleznete na webových stránkách
www.VCCSOBESLAV.WEBNODE.CZ
Případné dotazy zasílejte e-mailem: vccsobeslav@seznam.cz;
nebo nás kontaktujte na tel. 776 230 867 nebo 606 753 503.
Uzávěrka přihlášek prostřednictvím el. pošty je 12. 9. 2019.
Těšíme se na setkání s Vámi na naší soutěži po dovolených v září 2019.

září 2019

PŘIJĎTE V ZÁŘÍ DO MUZEA!

Až do konce září můžete denně kromě
pondělí (9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00)
navštívit oba soběslavské objekty Blatského muzea. V Rožmberském domě na
Vás čeká největší přírodovědná expozice
v jižních Čechách a umělecko-historická expozice „Soběslav – město pětilisté růže“ s modelem města v době vlády
posledních Rožmberků. Smrčkův dům
nabízí etnografickou expozicí „Život na
Blatech a Kozácku“, oceněnou 2. místem
v soutěži Gloria musaealis za rok 2017 a
obrazovou galerii regionálních tvůrců nazvanou „Krajina Táborska ve výtvarném
umění“. 21. 6. k nim přibyla nová stálá
expozice „Otakar Ostrčil a Soběslav“
– pamětní síň hudebního skladatele, dirigenta, šéfa opery Národního divadla a
nejvýznamnějšího ze soběslavských letních hostů, který se narodil před 140 lety.
Pro děti je v národopisné expozici připravena tematická herna doplněná o interaktivní prvky v jednotlivých sálech. Weisův
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dům ve Veselí nad Lužnicí bude v letošním roce z důvodu rekonstrukce uzavřen.

V době houbařské sezóny se koná zpravidla 1x týdně.

HOUBY NA HRÁZÍCH
JIHOČESKÝCH RYBNÍKŮ
s houbařskou poradnou

ŘEČ KRAJKY MILČI
EREMIÁŠOVÉ

Naše hlavní letošní výstava je věnována
fenoménu, který pro druhovou rozmanitost hub představují rybniční hráze. Speciální pozornost je zaměřena na národní
přírodní památku Luční u Sezimova Ústí,
která se v roce 1988 stala prvním mykologickým chráněným územím v tehdejším
Československu a dodnes je unikátním
nalezištěm řady druhů vzácných, především hřibovitých hub. Představena je i
mykoflóra rybníků na Třeboňsku a Českobudějovicku. Kromě stovek fotografií
jsou na výstavě k vidění desítky exponátů
hub sušených unikátní metodou lyofilizace, modely hub a pravidelně budou obměňovány ukázky čerstvých hub. Výstavu pořádáme ve spolupráci s Jihočeským
muzeem v Českých Budějovicích, jejím
hlavním autorem je tamní mykolog Mgr.
Miroslav Beran. Správce NPP Luční Pavel Špinar připravil fotogalerii vzácných
hub Táborska. Výstava v Rožmberském
domě potrvá až do 29. 9. a během jejího
trvání ji doprovází houbařská poradna,
jejíž termíny najdete na muzejním webu.

V galerii Smrčkova domu můžete navštívit výstavu textilních uměleckých objektů
významné osobnosti české moderní krajky a dlouholeté učitelky uměleckých textilních řemesel Milči Eremiášové, která v
loňském roce oslavila významné životní
jubileum. Až do 29. 9. můžete na výstavě zjistit, jak lze paličkovanou krajku z
řemesla povýšit na opravdové výtvarné
umění! A pokud to zdravotní stav autorky dovolí, výstavu zakončíme setkáním
s Milčou Eremiášovou přímo na výstavě.

PŘÍRODOU KROK
ZA KROKEM

tentokrát za ovocnými stromy
17. ročník přírodovědných exkurzí nabízí
v září vycházku za tradičními odrůdami
jabloní a hrušní pod vedením Zdeňka
Buzka, která se koná v neděli 22. 9. Sraz
je na autobusové zastávce ve Vřescích
v 9 hodin.
Na viděnou na muzejních akcích se těší
Daniel Abazid a kol.

Smrčkův dům hostí výstavu vyhlášené pražské
krajkářky Milči Eremiášové.
Obrazy Františka Svobodného ve Smrčkově
domě vystřídaly textilní umělecké objekty vyhlášené pražské krajkářky a dlouholeté učitelky
uměleckých textilních řemesel Milči Eremiášové, která v loňském roce oslavila významné
životní jubileum. Od ukončení studií se věnuje samostatné výtvarné činnosti v oboru ručně
paličkované krajky. První samostatnou výstavu
měla ve Švédsku v roce 1967, kde postupně dosáhla velkého úspěchu. Proto během jediného
půl roku vznikla tak rozměrná díla jako je Janáčkovo „V mlhách“, obě „Barokní sochy“ a „Románská architektura“. První velkou autorskou
výstavu doma měla o šest let později, v roce
1973 v Galerii Bratří Čapků v Praze.
Na výstavě můžete zjistit, jak lze paličkovanou
krajku povýšit na opravdové výtvarné umění.
Všem zájemcům bude přístupná do 29. 9.
-min-

září 2019
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Každý má alespoň jednu
knihu ve své duši
Přijďte si popovídat o literatuře s Miroslavem
Totou. Autor na literárně hudební besedě a autorském čtení 24. 9. od 16,30 h povypráví o své
cestě k literatuře a ukáže, že každý z nás v sobě
nosí námět na svou vlastní knihu. Jen je třeba se
nebát a svůj námět přetvořit v literární dílo. Dále
zde představí a pokřtí svou novou knihu „Zabil
jsem“. Pro zpříjemnění nálady zahraje a zazpívá
soběslavský muzikant Jarda Dvořák, který bude
jedním z kmotrů nové knihy.

Zabil jsem… - anotace
Život člověka bývá často naplněn jen samou
radostí, veselými příhodami a příjemnými
starostmi, jak jej co nejlépe vyplnit. Někdy se však
najdou lidé, kteří musejí tyto příjemné starosti
oželet. Mají svá trápení, starosti a problémy. Snad
nejvíce člověka zasáhne, připraví-li o život někoho
jiného. Nejhorší je, když se tak stane nějakou
neopatrností, shodou nešťastných okolností,
souhrnem náhod, bez zjevného úmyslu ublížit.
V případě smrti blízkého člověka trpí nejvíce jeho nejbližší. Trpí však i ten, který jeho
smrt způsobil. Trpí i jeho rodina. Zaslouženě? Jak vypadá nebo jak by měl vypadat život
člověka poté, co se mu přihodilo takové neštěstí?
Jaký trest je pro něj zasloužený? Končí jeho trápení odpykáním uloženého trestu? Má ještě právo
na svůj život, na úsměv, na dobrou práci? Může se
ještě dočkat uznání od svého okolí?
Odpovědi na tyto složité otázky jsou možná
obsaženy v této knize, která ukazuje, jak se vypořádává se svým krutým osudem člověk, který
připravil o život mladou dívku.

srdečně zve na
koncert

KŘÍŽEM KRÁŽEM V.
Připomeňte s námi 15. narozeniny našeho sboru
a společně se vydejme napříč našimi oblíbenými
styly a žánry

26. 9. 2019 v 19 h
kostel sv. Marka

Recitace básní
z pera Hany Veselé, Věry Hanzalové
a Matěje Věnceka z Tábora
spojené s příjemným POPOvídáním
a hudebním a pěveckým doprovodem Kateřiny Křiklánové, Pavly
Haveldové a Vojtěcha Ženíška
Úterý 17. září 2019 od 17,30 hodin
Městská knihovna Soběslav

TIPY NA LITERATURU
(ze Soběslavi a okolí)

Dostala se mi do rukou pozoruhodná historická kniha z našeho nejbližšího okolí. Knížku napsal Vladimír Hrbek a nese název Lihovarníci Fischlové. Vůbec poprvé se tak dozvídáme barvité osudy rodiny
Fischlů, která vzešla z chudých poměrů nedaleké vesnice Myslkovice a ve své době patřila k nejúspěšnějším podnikatelům v Rakousku
Uhersku.
Rodina vlastnila šest velkých závodů na výrobu lihu a octu - Prahou
počínaje a Dolní Tuzlou v Bosně konče. V Mezimostí nad Nežárkou
se nacházel jeden z jejich největších lihovarů, lidově zvaný Fišlovka, který se za minulého režimu přejmenoval na podnik Fruta. Osudy
jednotlivých závodů jsou v knize poměrně podrobně popsány. Kniha
nelíčí pouze minulé osudy, ale předestírá i budoucnost kdysi slavné
firmy. Knihu je možné zakoupit v knihkupectví v Soběslavi.
Petr Šťovíček

Dny evropského dědictví
Dny evropského dědictví se konají každoročně od roku 1991 vždy druhý zářijový
víkend pod záštitou Rady Evropy. Od roku
1998 je jejich hlavním garantem Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Město Soběslav je řádným členem tohoto sdružení. V rámci Dnů
evropského dědictví se každoročně otevírá mnoho výjimečných architektonických, archeologických a technických památek, hradů, zámků,
kostelů, katedrál, muzeí, galerií, knihoven, ale i soukromých a veřejných budov, které nebývají veřejnosti běžně přístupny.
V rámci Dnů evropského dědictví budou dne 14. 9. 2019 v Soběslavi
zdarma zpřístupněny prostory Rožmberského hradu, strážní věže Hlásky, Rožmberského domu, Smrčkova domu a městské věže u kostela
sv. Petra a Pavla. Letošní ročník Dnů evropského dědictví má Národní
téma „Památky a zábava“. V prostorách Rožmberského domu bude k
vidění prezentace nálezů z archeologického výzkumu soběslavského
náměstí. Na hradním nádvoří se budou odehrávat od 10.00 hodin do
22.00 hodin Soběslavské slavnosti úrody.
Zveme srdečně všechny návštěvníky.

září 2019
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Program KD
Pravidelné akce:
Úterý

16.00
18.00
13.30
15.30
17.00
18.00
19.00

Středa

Čtvrtek
Pátek

Sobota 7. 9.

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

9.00 – 12.00 RC Sobík – Dětská burza – foyer KD

ne 22. září v 10.30 h, loutkový sál KDMS

18.00 – 21.00 Taneční kurzy 1. - zahájení, velký sál, vstupné 30 Kč
13. 9.

21.00 Anna K., GangstaSKA – koncert - živě na nádvoří Rožmberského hradu v předvečer Soběslavských slavností, vstupenky v předprodeji 350 Kč včetně online prodeje, na místě 400 Kč

Sobota 14. 9.

10.00 – 24.00 Soběslavské slavnosti 2019, areál Rožmberského hradu, náměstí, vstupné dobrovolné

Neděle 15. 9.

14.00 – 17.00 Taneční kurzy 2., velký sál, vstupné 30 Kč

Čtvrtek 19. 9.

17.00 Astrál

Sobota 21. 9.

18.00 Taneční kurzy 3., velký sál, vstupné 30 Kč

Neděle 22. 9.

10.30 Divadlo Dokola, Dášeňka čili život štěněte, nejen loutková
pohádka na motivy Karla Čapka, loutkový sál, vstupné dospělý 60
Kč, dítě 40 Kč, rodinné 2.3.4….dítě zdarma!

Pondělí 23. 9.

19.00 Návštěva z ordinace, představitelé doktora Bohdana „Boba“
Švarce a jeho manželky Helgy „Heluš“ Švarcové z televizního seriálu Ordinace v růžové zahradě 2. Martin Zounar a Martina Randová
vzpomínají živě na všechny historky z natáčení a další veselé zážitky,
které jim účast v nekonečném seriálu přinesla, velký sál, vstupné 260
Kč – již v prodeji!

Středa 25. 9.

18.00 Zastupitelstvo, malý sál

Sobota 28. 9.

18.00 Taneční kurzy 4., velký sál, vstupné 30 Kč Taneční kurzy 4.

Pátek

Připravujeme na říjen:
Neděle 13. 10. 10.30 DS Tábor, Jak si princezna vzala draka, pohádka, velký sál
Čtvrtek 17. 10. 19.00 Studio Bouře, Intimní příběhy z ráje, činohra, velký sál
Pátek

25. 10. 19.00 Blackband, koncert, velký sál

Čtvrtek 31. 10. Jakub Smolík „60“, koncert,velký sál

neděle 8. 12.
od 19 hod.
KDMS

září 2019
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Předplatné Podzim 2019
Čtvrtek 17. října v 19.00 hod.
Intimní příběhy z ráje - Činoherní studio Bouře
Jaime Salom
Intimní příběhy z ráje jsou úsměvnou komedií, vtipnou a
zajímavou vizí Edenu, ve které se jemným humorem odhalují detaily soužití mezi muži a ženami. Ukazuje Ráj, v
němž mohla být na pár chvil akceptována perspektiva existence svobodné ženy s vlastními názory, jako rovnocenné
partnerky muže. Pointa zůstává viset ve věčné otázce co
bylo, je a bude?
Premiéra Intimních příběhů byla realizována v Barceloně
v sedmdesátých letech minulého století. Uvádíme v české
premiéře.
Hrají: Anděl - Robert Jašków, Lilith - Jitka Ježková, Eva
- Kateřina Sedláková, Adam - Michal Slaný / Peter Pecha
Neděle 17. listopadu v 19.00 hod.
Hrdinové - Divadlo v Rytířské
Gérald Sibleyras
Tři veteráni z první světové války, Gustav, René a Fernand,
spolu žijí v domově důchodců – pravidelně se setkávají na
terase svého současného útočiště, vzpomínají na svou minulost a popichují se, aniž tuší, že největší bitva jejich života je teprve čeká. Jeden je cynik s velkým srdcem, trpící
strachem z vnějšího světa. Druhý každou chvíli omdlévá
kvůli střepině ze šrapnelu, uvízlé v jeho hlavě, a není proto
schopen vést delší konverzaci. Třetí je pragmatik a opatrný
optimista, který se – navzdory svému kulhání – pokouší stát
nohama pevně na zemi. Tato trojice se v jednu chvíli rozhodne vzepřít monotónnímu životu „ve výslužbě“, v němž
jedinou perspektivu představuje smrt, a společně si naplánují výpravu na kopec na obzoru, na jehož vrcholu se vítr
prohání větvemi topolů. Uspějí naši hrdinové v tomto svém
posledním životním dobrodružství? A potvrdí pravidlo, že
člověk je jen tak starý, jak se cítí?
Hrají: Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Miroslav Vladyka
Neděle 8. prosince v 19.00 hod.
Lady Oscar - Divadlo Kalich
Claude Magnier, Mélanie Guillaume, Jean Franco
Kdo by neznal Oskara, kultovní filmovou komedii, jeden ze
skvostů ve filmografii Louise de Funése! Film byl natočen
dle velmi úspěšné francouzské divadelní hry, která posloužila jako předloha i pro současnou komedii Lady Oskar,
tedy modernizovanou verzi, která tentokrát dává velkou
hereckou příležitost v hlavní roli ženě – komičce. Po podnikateli Bertrandovi tedy nyní přichází Clara Barnier, stejně
rázná podnikatelka, matka, šéfová i manželka, jíž nic na
světě nezlomí… kromě její vlastní rodiny!
Hrají: Clara - Jana Paulová, Philippe - Ladislav Hampl,
Maxime - David Suchařípa, Thibault - Jan Kříž, Laura Denisa Pfauserová / Leontina Hromádková a další ...
Změna programu vyhrazena!
Předplatné - rezervace míst do konce září! Cena za předplatné 900 Kč. Mimo předplatné (jednotlivá představení)
350 Kč Informace – prodej: Jarka Palasová, produkční,
jarka.palasova@seznam.cz, tel. 724 378 898, 381 524 261,
vstupenky on-line na www.kdms.cz

TENKRÁT V HOLLYWOODU

USA, KOMEDIE/DRAMA , Režie: Quentin Tarantino
V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se
televizní herec (Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou prosadit se u filmu na konci zlaté éry
Hollywoodu - v roce 1969 v Los Angeles.
Zdroj: ČSFD

září 2019

11

Mezinárodní festival dechových hudeb Kubešova Soběslav 2019
V pořadí 25. ročník festivalu Kubešova Soběslav se letos s očekáváním opět vrátil
na náměstí Republiky. Na
pódiu se během dvou dnů
vystřídalo 15 dechových hudeb, z nichž čtyři byly zahraniční.
Sobotní program odstartoval
ve 13 h a dechovka vyhrávala do slunného víkendového
dne až téměř do půlnoci. Moderátorského řemesla se opět
ujali Karel Hegner a Martin
Hlaváček. Po 13. h pódium
patřilo Dětskému folklornímu souboru Ráček, po němž
následovaly kapely Božejáci,
Túfaranka, Eine kleine dorfMusik (Rakousko), Křídlovanka, Polkaholic (Švýcarsko),
Jižani, Vysočinka a Lácaranka. Sobotní program ukončila
Veselka v čele s kapelníkem
Ladislavem Kubešem.
V sobotu festivalu přálo
i počasí. Hlavní program se
odehrával na náměstí, dechové hudby ale opět zahrály
i v okolních vesnicích, letos
v Borkovicích a Klenovicích.
V neděli byl festival zahájen
již v 10 h vystoupením dechové kapely Libkovanka. Dnem
provedly Kateřina Hálová
a Blanka Tůmová. Sluníčko se
tentokrát schovalo a ze soboty
rozpálené náměstí dopoledne
zchladil déšť. Pěkné počasí na
sebe nenechalo ale dlouho čekat. Vrátilo se na scénu spolu
s poledním koncertem kapely

shovívavost při problémech,
které jim můžeme uskutečněním festivalu způsobit. Slova
díků si samozřejmě zaslouží i
všichni partneři festivalu, bez
jejichž přispění bychom mohli festival jen stěží uskutečnit
v současné podobě a všichni
další, kdo s jeho realizací ať
přímo či nepřímo pomáhají.
Partneři festivalu:
•

Kapelník Ladislav Kubeš oslavil na festivale životní jubileum
Veselka, který byl přenášen do
přímého přenosu vysílání Českého rozhlasu ČB. Koncert
jako každý rok provázel zajímavý a letos obzvlášť slavnostní doprovodný program,
během kterého přijal kapelník
Veselky Ladislav Kubeš mnohé gratulace k významnému
výročí narození, které letos
oslaví. Během poledního vysílání byla vylosována soutěž
Táborského deníku a Českého
rozhlasu ČB. Kapelník Veselky Ladislav Kubeš si z festivalu odnesl pamětní list, který v tomto roce obdrželi také
starosta města Jindřich Bláha, ředitel Kulturního domu
města Soběslavi Petr Valeš
a produkční Jaroslava Palasová jako poděkování za záštitu
festivalu, podporu a vyjádření
uznání za jeho příkladnou organizaci. Slavnostně předány byly také houslové klíče.

Jeden z nich přešel do rukou
bývalého zpěváka kapely
Veselka Milana Černohouze,
který na pódiu na náměstí
Republiky s kapelou také
zazpíval. Během bohatého
programu bylo dále pokřtěno
festivalové CD za přítomnosti
starosty města a pana Miloně
Čepelky a mnoho dalšího.

•

Od 13:30 h nastoupily na pódium dechové hudby Miklovci,
Alfred und seine Musikanten
(Německo), Babouci, Krajanka a Veselka. Příjemným
překvapením bylo vystoupení
maďarské kapely Landesrat
Akkordeon - Orchesteru, které nebylo v programu a které
bylo míněno jako překvapení
pro jubilanta L. Kubeše.

•

Na závěr zahrály přítomné
kapely společně písně Borkovická polka, Moje česká vlast
a Od Tábora až k nám.
-min-

Poděkování

Sobota: na festivale se opět představila řada zahraničních dechových
hudeb, mezi nimi i Eine kleine dorfMusik z Rakouska.

•

Velký dík patří městu Soběslavi. Bez podpory radnice v čele
se starostou Ing. Jindřichem
Bláhou by se mohl festival v
Soběslavi jen těžko uskutečnit. Děkujeme firmě Správa
města Soběslavi, spol. s r.o..
Obětavá práce týmu pánů Vladimíra Falady a Václava Novotného tradičně napomáhá
hladkému průběhu festivalu.
Děkujeme Vodní záchranné
službě Soběslav za zdravotní
zajištění festivalu. Děkujeme
SDH Soběslav za spolupráci
při technickém zajištění festivalu. Děkujeme také všem
občanům města Soběslavi za

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OSA – Ochranný svaz
autorský pro práva k
dílům hudebním, o.s.
Spilka a Říha spol. s r.o.,
Soběslav
Impregnace Soběslav
spol. s r.o., Soběslav
Jihostav spol. s r.o.,
Soběslav
Motor Jikov Group a.s.,
České Budějovice
České houby a.s.,
Soběslav
STRABAG a.s., České
Budějovice
Autoservis Jindra spol. s
r.o., Soběslav
ČEVAK a.s., České Budějovice
TIP N+V, spol. s r.o.,
Soběslav
SUEZ a.s.
T.O.D.O.K. spol. s r.o.,
Klenovice
CupSystem, s.r.o., Praha
Kooperativa pojišťovna,
a.s. Vienna Insurance
Group
ENVI-PUR spol. s r.o.,
Praha
Jednota o.d., Tábor
Květiny Anna Fleková,
Soběslav
Prádelna u Milušky,
Soběslav

Mediální partneři:
•

Český rozhlas České Budějovice, Rádio Proglas,
časopis „Dechovka, to je
naše“, Tuba musikverlag,
Blasmusik

Finanční podpora:
• Ministerstvo kultury
České republiky, Jihočeský kraj, město Soběslav.
Petr Valeš, ředitel KDMS
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Sobota: po 19 h tradičně vystoupila kapela Jižani

Sobota: po setmění patřilo pódium dechové hudbě Lácaranka

Sobota: nově zrekonstruované náměstí Republiky využili jako taneční
parket i zpěváci kapely Vysočinka

Neděle: polední koncert kapely Veselka provázel bohatý program, během
něhož bylo pokřtěno festivalové CD za přítomnosti pana Miloně Čepelky

Neděle: během přenosu koncertu do poledního vysílání Českého rozhlasu
ČB byly předány pamětní listy a hudební klíče

Neděle: jako překvapení pro kapelníka Veselky Ladislava Kubeše
vystoupila maďarská kapela Landesrat Akkordeon - Orchester,
která původně nebyla v programu.

Neděle: Na závěr zahrály kapely společně tři písně: Borkovická polka, Moje česká vlast a Od Tábora až k nám. I letos byla návštěvnost festivalu vysoká.
								
Autor fotografií na str. 11 -12: Jakub Zeman
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SŠŘ A ZŠ SOBĚSLAV
Ve školním roce 2019/2020 nabízíme vyučení v těchto oborech.

Kód

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
Rekondiční a sportovní masér (ŠVP Rekondiční a sportovní masér)
Truhlář (ŠVP Truhlář)
Zahradník (ŠVP Zahradník)
Strojní mechanik (ŠVP Zámečník - zaměření na svařování)
Obráběč kovů
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (ŠVP Mechanik pro chladící a klimatizační zařízení)
Elektrikář – silnoproud (ŠVP Elektrikář-silnoproud)
Instalatér (ŠVP Instalatér-topenář)
Opravář zemědělských strojů (ŠVP Opravář zemědělských strojů)
Kadeřník (ŠVP Kadeřník)
Umělecký kovář a zámečník, pasíř (ŠVP Umělecký kovář a zámečník)
Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení

ODBORNÉ UČILIŠTĚ

69-53-H/01
33-56-H/01
41-52-H/01
23-51-H/01
23-56-H/01
26-52-H/01
26-51-H/02
36-52-H/01
41-55-H/01
69-51-H/01
82-51-H/01
36-58-H/01

Kód

Zednické práce (ŠVP Zednické práce)
Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlářské práce)
Zahradnické práce (ŠVP Květinářské a aranžérské práce)
Zahradnické práce (ŠVP Zahradnické práce)
Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchařské práce)
Potravinářská výroba (ŠVP Cukrářské práce)
Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatelské služby)
Strojírenské práce (ŠVP Obrábění kovů)

36-67-E/01
33-56-E/01
41-52-E/01
41-52-E/01
65-51-E/01
29-51-E/01
75-41-E/01
23-51-E/01

Všechny učební obory jsou tříleté, studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu!
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 4. - 9. 11. 2019 a 6. - 11. 1. 2020 (8-13 hod.)
Více informací na www.ssrsobeslav.cz

ZŠ KOMENSKÉHO
LETNÍ TÁBOR V DÍRNÉ
Letošní letní dětský tábor v Dírné se nesl
v duchu Harryho Pottera. Celkem 53 malých kouzelníků se účastnilo týdenní výuky na škole her a kouzel v Bradavicích
(Dírné).
Dírenský express vyzvedl kouzelníky v
devět ráno na nástupišti 9 a ¾ u Základní školy Komenského v Soběslavi, aby je
následně zavezl na místo výuky. Děti na
táboře vyráběly kouzelnické pomůcky,
létaly na koštěti, hledaly ztracené viteály
a vypátraly Baziliškův poklad, míchaly
kouzelné lektvary či zpívaly bradavickou
hymnu.
V parných dnech přišlo vhod koupání
v Černém jezeře (místní rybník), vodní
olympijské hry a zchlazení organismů

za pomoci hasičů a jejich parádní vodní
skluzavky. O velký zážitek se postarali
vojáci, kteří povozili všechny účastníky
na korbě tatry a zapůjčili k vyzkoušení
robota k hledání min.
Milým zpestřením byla také návštěva
ochotných členů vodní záchranné služby
zastoupených p . Beránkem a p. Klimtem.
Jak se pohybovat ve vzduchu jinak než
na koštěti, nám s modely různých letadel
bravurně a s podrobným výkladem předvedl p. Bodlák.
I přes nabitý kouzelnický program děti
stihly navštívit Prasinky (dírenskou samoobsluhu) a Kvikálkov (Červená lhota),
kde využily veškeré své kapesné. O jejich
zábavu a spokojená bříška se staralo cca

13 vedoucích. Jsem si jistá, že na večerní
zábavu ve Velké hodovní síni nebo čarodějnou noční stezku budeme všichni ještě
dlouho vzpomínat.
Je nám velkým potěšením poděkovat
všem sponzorům, díky kterým jsme si to
mohli opravdu kouzelně užít:
Frisch – Veselí nad Lužnicí, Efko, Madeta ČB, SIKO, Potraviny TRIO Soběslav,
Intersnack a.s., Fontea a.s., Teufelberger spol s.r.o., p. Suchan - autodoprava,
p.Průša ze Samosol a p. Wratislav z Dírné
za umožnění tábora, p. Dvořák – nátěrové
hmoty, p. Hrušková – med na všemi milované medové máslo, a všem ostatním.
Jitka Macháčková
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Co městem zřizované základní školy připravují pro své žáky?
Prázdniny jsou již za námi a před námi se otevírá nový školní rok. ZŠ Komenského využila prázdninový čas k tomu, aby rozšířila své
interiéry o novou přírodovědnou učebnu. Vedle toho byl ve „starých školách“ za účelem zajištění bezbariérového přístupu dobudován také výtah. Ten poslouží i žákům s omezenou pohyblivostí z důvodu krátkodobého úrazu. Přírodovědnou učebnu pro své
žáky připravuje ale i ZŠ E. Beneše. Ta navíc umožní výuku přírodnovědných předmětů pod širým nebem. Více informací o změnách
na našich základních školách zřizovaných městem Soběslav se dočtete na této dvoustraně.

ZŠ Komenského
Vznikne učebna zcela nová
nebo bude zrekonstruována
stávající učebna?

pokusy a měření a vzbudit tak zájem žáků o probíranou tématiku.
Bude výuka v učebně probíhat
standardním způsobem?

Jedná se o kompletní rekonstrukci a modernizaci vnitřní učebny
přírodních věd a nákup vybavení
této učebny. V souvislosti s touto
rekonstrukcí je spojeno vybudování výtahu pro řešení bezbariérového přístupu a pohybu po
škole a vybudování posezení na
dvoře před školní družinou.
V rámci projektu proběhly stavební úpravy stávající učebny,
byla udělána nová podlaha, byl
proveden nový rozvod elektřiny,
úprava osvětlení, vody. Učebna
je vybavena interaktivní tabulí,
projektorem, prezentační stanicí
pro učitele, žákovskými sadami
pro učebnu přírodních věd, pracovními stanicemi pro studenty
„tablet 2v1“ a dalšími demonstračními pomůckami a softwarem
pro výuku.

Částečně ano, žáci ale budou mít
možnost interaktivního zapojení
do výuky. Budou pracovat s digitálními technologiemi, provádět
samostatná měření, experimentovat a získané informace porovnávat a vyhodnocovat je. Bude využívána práce ve skupinách,
Jaký přínos bude mít nová
učebna pro žáky a učitele?
Účelem projektu je zvýšení kvality vzdělávání. Zlepší se podmínky pro výuku, která bude pro
žáky atraktivnější, více je zaujme
a žáci lépe udrží pozornost. Učebna bude využívána především pro
výuku fyziky a chemie. Vybavení
podporuje praktické zaměření výuky (pomůcky pro pokusy, měře-

ní, lepší demonstrace jevů). Nové
pomůcky umožní žákům osvojit
si práci s digitálními technologiemi a lépe a snadněji pochopit
učivo. Rekonstruovaná a vybavená učebna znamená také lepší
podmínky výuky i pro učitele.
Pedagogové budou mít možnost
zefektivnit a zatraktivnit výuku
názornými ukázkami za pomoci
nového vybavení, realizovat četné

Jakým způsobem je rekonstrukce financována? Jsou na
ni čerpány dotace?
Celková výše nákladů je 4 344
240,97 Kč, 90% částky je hrazeno z dotací z programu IROP,
zbývajících 10% je financováno z
rozpočtu města Soběslavi.
Připravila M. Nováková
s Mgr. Janou Smíškovou,
zástupkyní ředitele
ZŠ Komenského

ZŠ E. Beneše
Co si máme představit pod
pojmem venkovní učebna přírodních věd? Jaký přínos bude
mít pro žáky školy?
Projekt Venkovní učebna pro přírodovědné předměty se sociálním
zázemím se zaměřuje na vybudování nové venkovní učebny
přírodních věd se šatnami a sociálním zázemím. Projekt navazuje
na již realizované projekty např.
z ROPu, projekt Moderním vybavením k vyšší efektivitě výuky
v ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše
50“, jehož součástí byly i sady přístrojového vybavení Vernier pro
výuku přírodovědných předmětů.
Naším záměrem je toto vybavení
využívat i v nové učebně. Učebna
umožní kvalitnější, efektivnější a
atraktivnější výuku a bude sloužit
také mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže. Všechny
stavby a stavební úpravy budou
bezbariérové. V souvislosti s venkovní učebnou je potřeba uvnitř
objektu školy zrekonstruovat
šatnu se sociálním zázemím, vše
dosažitelné bezbariérově. Sou-

částí projektu je i úprava zeleně
na školní zahradě. Specifickým
záměrem je poskytnout žákům
venkovní, přírodní, vhodně vybavenou odbornou učebnu přírodních věd; pedagogům poskytnout
možnost netradiční výuky přímo v přírodě v moderní, vhodně
vybavené učebně a tím zároveň
přispět ke kvalitnější, efektivnější a atraktivnější výuce předmětů přírodních věd mimo budovu
školy; zhodnotit okolí školy z
funkčního i estetického hlediska
(výsadbou stromů, posezením)
a zajistit žákům co nejbližší kontakt s přírodou a přírodními materiály. Dále využívat při výuce
badatelské aktivity žáků, poznávat přírodu a přírodní zákonitosti
a poznané lépe vnímat a chránit.
Kde se bude venkovní učebna
nacházet a jak bude vybavena?
Škola využívá pozemek za
budovou školy ke školní výuce.
Na venkovním pozemku byla
vytipována část, kde bude venkovní učebna umístěna. Navrho-

vaná stavba bude přízemní, zastřešená plochou střechou. Nosná
konstrukce stavby je řešena jako
dřevostavba. Celková zastavěná plocha bude 77 m2 včetně
venkovní zastřešené terasy (32
m2), zastavěná plocha samostatné učebny bude 45 m2. Vzhled
učebny bude jednoduchý v minimalistickém stylu, s důrazem
na funkčnost a na široké multifunkční využití a bezbariérový
přístup. Použitý materiál bude
v maximálním rozsahu dřevo,
jako přírodní materiál navozující
vztah ke školní zahradě a přírodě.
Učebna bude plynule přecházet v
terén zahrady, která se stane její
součástí. Učebna bude vzdušná,
světlá, avšak velmi dobře zastínitelná a chráněná proti prohřátí při
prudkém slunečním svitu. Bude
navržena tak, aby ji bylo možné
využívat v co největší části roku.

litnění, zefektivnění a zpestření
výuky přírodovědných i technických předmětů. Kapacita učebny dovoluje pracovat s jakkoli
početnou třídou a mobilní lavice
a židle je možné libovolně uspořádat. Žáci se budou samostatně
nebo v kooperaci se spolužáky
věnovat badatelským aktivitám
– budou provádět pozorování
a experimenty s přírodním materiálem (získaným i ze školní
zahrady z okolí učebny), budou
využívat různé pomůcky, přístroje a sondy. Budou se učit
zaznamenávat a vyhodnocovat
výsledky své praktické činnosti, vyslovovat hypotézy a dále
je využívat pro své další učení.
Teoretické poznatky o pěstování
rostlin v rámci pěstitelských prací
si žáci budou moci hned ověřit na
záhonech a stromech na školní
zahradě.

Jakým způsobem v ní bude
probíhat výuka?
Pedagogičtí pracovníci získají
učebnou nové možnosti pro zkva-

Kdy a jak často bude využívána k výuce přírodovědných
předmětů?
Předpokládáme využití venkovní
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učebny během 5 měsíců ve školním roce v několika vyučovacích hodinách denně. Venkovní
učebna bude využívaná při hodinách výuky širokého spektra předmětů pro žáky obou stupňů základní školy a bude sloužit ke zvyšování
klíčových kompetencí v rámci povinné výuky,
ale i mimoškolních aktivit. Nový multifunkční
prostor bude vhodný i pro zájmové kroužky
při ZŠ, pro děti, které tráví volný čas ve školní
družině i pro pořádání besed, školních akcí i
menších kulturních akcí spojených s výukou
pro dané klíčové kompetence.
Kdo přišel s myšlenkou venkovní učebnu
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realizovat?
Základní škola dlouhodobě modernizuje infrastrukturu školy (např. v minulosti projekt
podpořený z ROP NUTS II Jihozápad) v návaznosti na zvyšování klíčových kompetencí,
sociální inkluzi a uplatnitelnosti žáků v navazujícím vzdělávání a trhu práce. Samotná
myšlenka vybudovat venkovní učebnu není
nová. Mluvili jsme o ní a přáli si jí realizovat
již nejméně deset let. Ale teprve v loňském
roce, když MAS Lužnice vyhlásila výzvu
k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu
„MAS Lužnice – IROP – INFRASTRUK-

TURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ“ VAZBA NA
VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty
CLLD“, jsme mohli naši snahu začít realizovat. Po schválení našeho záměru Radou města
Soběslavi jsme žádost podali a uspěli. Z celkových nákladů téměř 4 milionů Kč na obě
části projektu obdržíme dotaci 95%. A pokud
vše dobře dopadne, tak bude hotovo na jaře
2020.
Vypracovala M. Nováková ve spolupráci
s ředitelem ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilem Říhou

DDM
Nabídka zájmových kroužků DDM Soběslav pro školní rok 2019-2020
Zápis do zájmových kroužků probíhá od 2. do 30. 9. 2019. Zapsání do kroužku proběhne po vyplnění přihlášky
a uhrazení zápisného. Přihlášku do zájmového kroužku lze vyplnit také elektronicky na našich stránkách
www.ddmtabor.cz , odkaz DDM Soběslav, poté Vám bude na uvedený e-mail zaslán příkaz k úhradě zápisného.
Uvedená výše zápisného u jednotlivých kroužků je na celý školní rok. Činnost zájmových kroužků bude zahájena
1. 10. 2019 a ukončena 5. 6. 2020. V případě, že člen zájmového kroužku přestane docházet do DDM na základě
vlastního rozhodnutí, se zápisné nevrací. Pokud má dítě v daném školním roce zaplaceny dva zájmové kroužky, má
nárok na slevu 200 Kč na každý následující kroužek. Členové zájmových kroužků mají slevu na všechny akce, včetně letních táborů
v roce 2019-2020 pořádané DDM. Termíny konání jednotlivých zájmových kroužků naleznete na našich webových stránkách.

Název kroužku				

				

Zápisné/školní rok

ŠIKULKA I. – práce s papírem, přírodními materiály, modelování, malování, určeno pro děti od 3 do 4 let		

500,-

ŠIKULKA II. – práce s papírem, přírodními i netradičními materiály, výroba dekorací, pro děti od 5 do 6 let.

500,-

ŠIKULA – rukodělné tvoření z různých materiálů, dekorace, dárky, pro děti od 6 do 12 let. 			

500,-

VAŘENÍ HROU I. – základy studené i teplé kuchyně, stolničení, zdravé výživy, pro dívky i chlapce od 6 do 9 let.

600,-

VAŘENÍ HROU II. – pro chlapce a děvčata od 9 do 14 let.							

600,-

Dívčí klub – pro děvčata od 6 do 15 let, která se chtějí naučit základům pletení, háčkování a šití, výroba bytových doplňků
a dárků z různých materiálů.										
500,VÝTVARNÝ KROUŽEK – malování různými technikami, výtvarné hrátky pro děti od 6 do 15 let.		
KERAMIKA – určeno pro začátečníky, chlapce i děvčata od 4 do 8 let.

				

500,1.000,-, 1hod.týdně

KERAMIKA – práce s různými druhy hlíny, výroba a dekorace keramiky. Určeno pro děti od 8 do 13 let. 1.200,- 1,5hod.týdně
Poznámka: bude otevřeno celkem 6 zájmových kroužků dle časového rozvrhu
KERAMIKA PRO MLÁDEŽ – základy sochařství, technologie keramiky, netradiční způsoby výroby a výpalů, točení
na hrnčířském kruhu.
			
		
					

1.200,-

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ – výroba keramiky pro domácnost i zahradu, sochařství, netradiční způsob výpalu – RAKU,
točení na hrnčířském kruhu. Určeno pro začátečníky i pokročilé, kteří již kroužek keramiky navštěvovali.
2.400,RYBÁŘSKÝ KROUŽEK I. – seznamování s rybami a rybařením, po ukončení kroužku možnost získat rybářský lístek. Pro
chlapce i děvčata od 8 do 15 let. 										
600,RYBÁŘSKÝ KROUŽEK II. – seznamování s rybami a rybařením, možnost získání rybářského lístku Pro chlapce i děvčata
od 8 do 15 let ZŠ Tučapy.											
600,AUTOMODELÁŘ – výroba modelů závodních autíček, určených pro autodráhu, pro chlapce od 9 do 15 let.

900,-

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

500,-
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PŘÍRODĚ NA STOPĚ – povídání o přírodě, zvířatech i rostlinách, výlety do přírody, pro děti od 6 do 12 let.

500,-

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

600,-

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

600,-

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

700,-

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

700,-

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

600,-

KANOISTIKA II. – pro pokročilé, chlapce a děvčata, kteří již kroužek navštěvoval				

600,-

STŘELECKÝ KROUŽEK I. – pro začátečníky, kluky od 9 do 11 let, které baví střelba ze vzduchovky
a chtějí se naučit víc.											

600,-

STŘELECKÝ KROUŽEK II. – pro děti od 12 do 15 let, které baví střelba.					

600,-

FLORBAL PŘÍPRAVKA – první seznamování s míčkem a hokejkou, pro chlapce a děvčata
rok narození 2011 – 2012.											

800,-

FLORBAL ELÉVOVÉ – sportovní příprava, základy hry, pro chlapce i dívky rok narození 2009 – 2010.		

800,-

FLORBAL STARŠÍ ŽAČKY – oblíbený sport pro dívky, pravidla hry + všeobecná sportovní příprava.
Určeno děvčatům ročník narození 2007 – 2008.								

800,-

FLORBAL DOROSTENCI – pro chlapce rok narození 2003-2004, kteří se chtějí věnovat tomuto
oblíbenému sportu a účastnit se florbalových turnajů.								

800,-

FLORBAL DOROSTENKY – pro děvčata ročník narození 2003 – 2004, která chtějí zdokonalovat hru
a účastnit se soutěže CFBU.										

800,-

FLORBAL MLADŠÍ ŽÁCI – pro chlapce ročník narození 2007 – 2008, kteří mají rádi pohyb a sportování.

800,-

ORIENTÁLNÍ TANCE PRO DĚTI – pro začátečníky, děvčata od 6 let. První seznámení se základními
prvky a variacemi orientálních tanců.									

500,-

ORIENTÁLNÍ TANCE II. – pro mírně pokročilé, zkušenější tanečnice					

500,-

ORIENTÁLNÍ TANCE PRO DÍVKY A ŽENY – pro pokročilé tanečnice, 				

1.000,-

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

500,-

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

500,-

NOVITA – PĚVECKÝ SBOR – pro dívky a ženy.			

			

500,- /1.000,-

HASIČSKÝ KROUŽEK – pro chlapce a děvčata od 9 do 15 let						
JÓGA PRO MLÁDEŽ a DOSPĚLÉ – zdravé cvičení pro mládež i dospělé 			

500,500,- /1000,-

HOKUSY POKUSY – sopka na stole, svítilna z citronu nebo lihová raketa – to jsou příklady zábavných
pokusů s jednoduchými pomůckami, které pootevřou dveře do světa 						

500,-

SCÉNICKÝ TANEC – pro chlapce a děvčata od 6 do 13 let, které baví tanec a chtějí se naučit tancem
vyjádřit své pocity.			
								

500,-

NOVINKY:
HERNÍ KOKTEJL – směs her pro děti v tělocvičně, rébusy, stavebnice, dostihy, poker, kostky a další novinky
ze světa her, chemie a fyziky. Určeno pro děti od 9 do 12 let.							

500,-

KREATIVNÍ TVOŘENÍ – pro děti od 10 do 15 let, vyrábění z netradičních materiálů netradičními způsoby

600,-

ZVÍDÁLCI – pro děti, které se nechtějí věnovat pouze jedné činnosti – pohybové hry, deskové hry,
zajímavé pokusy, vaření dobrot, výrobky z různých materiálů							

500,-

ROBOTIKA JE HRA – chceš si postavit bagr nebo autíčko na dálkové ovládání? Chceš se naučit programovat roboty?
Chceš si každý týden hrát se skvělou stavebnicí? Vyber si tento kroužek, který je určen pro holky i kluky od 9 do 14 let.
Kroužek se koná za podpory GRAMOFONDU.								

600,-

VOLEJBAL I. – přípravka pro děti od 7 do 11 let, které baví sportovat.		
VOLEJBAL II. – pokročilí – pro děti, které již volejbal hrály a chtějí se naučit víc.

		

1.000,-

		

1.000,-
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RC SOBÍK
S novým školním rokem nás
čekají v Sobíku
velké změny, a
to především ve vybavení a hračkách, to vše samozřejmě díky
novým prostorám. Celé prostory
jsme se snažili zařídit přírodními
motivy, aby se děti u nás cítily
skoro stejně dobře jako v lese.
Můžete se těšit na spoustu novinek a doufáme, že si u nás každý
rodič v nabídce vybere to své a
budete v našich nových prostorách spokojení.
Jelikož samotné otevírání herničky je závislé na kolaudaci prostor,
nejsme schopni zatím říct přesný
termín otevření. Zatím to vypadá
na konec září. Moc bychom si
přáli udělat otevření slavnostnější, proto budeme rádi, když budete sledovat naše facebookové a
webové stránky, kde vás budeme
o přesném termínu včas informovat. Bude se jednat o slavnostní otevření spojené se dnem
otevřených dveří, kde si budete
moct nové prostory s dětmi prohlédnout a dozvědět se veškeré
informace o našem fungování a
programu.

Zářijový program
Po
Út
St
Čt
Pá

8,45 - 9,30 h
10 - 11 h
9 - 10 h
8,30 - 14 h
8,45 - 9,30 h
10 - 10,45 h
8,30 - 13 h

Pohybové hrátky I.
Kondiční cvičení pro maminky s dětmi
Cvičení s kočárky
Volná herna
Pohybové hrátky II.
Pohybové hrátky III.
Volná herna

Pravidelný program bude začínat
hned po slavnostním otevření.
Těhotenské cvičení bude upřesněno podle poptávky budoucích
maminek.
Cvičení s kočárky - cvičení pro
maminky s kočárky zaměřené na
zlepšení kondice a na posilování
problematických zón.
Pohybové hrátky I. jsou pro
kojence od čtyř měsíců, zaměřené na správnou manipulaci s miminkem, ukázky masáží kojenců,
říkadla a písničky s pohybovými
prvky.
Pohybové hrátky II., III. Motorická cvičení za doprovodu říkadel a písniček, skupiny rozděleny
podle motorického vývoje na děti
lezoucí, chodící.

Věříme, že s novými prostorami
nalákáme spoustu nových rodičů,
a že i ty věrné maminky uvítají
novou změnu s potěšením. Na vás
všechny se moc těšíme.
Za kolektiv RC Sobík Iva Čejková

Těhotenské cvičení - zaměřené
na udržení psychické a fyzické
kondice v době rostoucího bříška - 45 minut cvičení +15 min.
diskuse na témata týkající se těhotenství a porodu.
Kondiční cvičení pro maminky
je kondiční cvičení pro samotné
maminky, kdy se děti spolu zabaví v herničce a mamky si mohou dát trochu do těla (kruhový
trénink, powerjóga, posilování
apod.).
Volná herna - je pro maminky,
tatínky či prarodiče, kdy mohou
využít herničku na volné hraní s dětmi. Vstupné platí na dvě
hodiny. V herničce je k dispozici
zázemí kuchyňky, kde lze ohřát
příkrmy či si uvařit kávu.

Burza je zaměřena na dětské
oblečení ve velikosti od novorozence
po velikost 170, sportovní vybavení,
vybavení pro novorozence a těhotenské oblečení a další pomůcky.
Nutná rezervace prodejního místa
(50,-/stůl) na tel. 728 884 824
a na e-mail:
rodicovskecentrumsobik@seznam.cz
Sraz pro prodávající v 8,30 h.

SOBĚSLÁVKA
Piknik na Promenádě
“Zažít město jinak” podruhé v Soběslavi

Vzpomínáte na štrúdly a dýňový koláč loni na Promenádě? Září patří v
mnohých městech Česka sousedským slavnostem. Jejich cílem je zažít
město jinak. Nečekat na program připravený agenturou a profesionály, ale
zapojit vlastní síly a um. V loňském roce jsme se sešli v tomto duchu na
Promenádě při prvním ročníku. Káva, čaj, divadlo, zkrátka dobře strávený
společný čas na barevných dekách při pikniku. Proč si to nezopakovat
i letos? Pestrý program bude připraven pro vaše chuťové pohárky, ale
nebude to jen o jídle a pití. Prosíme, můžete-li, pohárky nebo oblíbené hrnečky si přineste vlastní, ať neprodukujeme zbytečný odpad. Máme
přislíbené divadlo, žongléry, slackline, tanec a snad i bubeníky. To všechno si budete moci vyzkoušet a co víc, můžete se sami zapojit s vlastním
uměleckým číslem. Hrajete rádi deskovky? Pak je to skvělá šance ukázat,
jak vám to jde, nebo vyzkoušet něco nového. Pečete, zavařujete a chcete
se pochlubit skvělou domácí marmeládou a vyměnit nějaký ten recept?
Pak je Promenáda to pravé místo pro vás. Máte doma knížky, které už nechcete a myslíte, že by mohly udělat radost druhým? Přineste je, uděláme
bazárek. A protože knihy chtějí být čteny, můžete vzít i vaši oblíbenou
knížku a podělit se o čtení z ní s ostatními.
Máte-li další nápady, ozvěte se nám na tel. 773 017 057.
A hlavně nezapomeňte, že nedělní odpoledne je jako stvořené pro
PIKNIK NA PROMENÁDĚ! Přijďte posousedět a promenovat
se - 8. 9. 2019 od 14.00 hodin.

Srdečně zve Soběslávka, z.s.
Upozornění: v případě deště se piknik nekoná.

V úterý 10. září 2019 od 18 h na terase soběslavské knihovny
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Poběžte s námi pro dobrou věc!
V sobotu 21. září pořádá Diakonie
Rolnička ve spolupráci se 42. mechanizovaným praporem z Tábora
a Rozběháme Česko již třetí ročník
Dobroběhu, jehož výtěžek je určen na provoz dobrovolnického centra Rolničky.
I letos si běžci mohou vybrat mezi klasickou tratí o délce
6,7 km a army trasou s překážkami o délce 6,5 km. Běžet
mohou i děti, pro které je připravena jak klasická trať, tak
i půlkilometrová army trasa. Chybět nebude ani pěší pochod
o délce 9 km, který je připraven pro všechny, kdo chtějí
podpořit dobrou věc, ale neběhají. Všechny závody startují
v prostorách areálu kempu TJ Spartak Soběslav. Registrovat
na závody je možné již nyní prostřednictvím webových stránek http://dobrobeh.rolnicka.cz/, kde najdete i časový harmonogram startů a podrobné propozice všech tras.
Startovné na Dobroběh je 300 Kč za jednotlivce na běžecké

závody, 1000 Kč za čtyřčlenný tým na běžecké závody, 50
Kč za dětské trasy a 100 Kč za pěší pochod. Startovné je
darem pro naše dobrovolnické centrum. Poběžte s námi pro
dobrou věci i Vy!
Za Diakonii Rolnička Ludmila Pokorná, fundraiser

BÁJEČNÁ RELAXACE SENIORŮ NA ŠUMAVĚ
O tom, že má náš spolek právem ve
svém názvu aktivní stáří a vzájemné porozumění, jsme se přesvědčili na našem
společném rehabilitačním a rekondičním
pobytu. Malou malebnou vesničku v podhůří Šumavy - Soběšice u Sušice jsme si
natolik oblíbili, že se sem rádi každý rok
vracíme. Ta opět po roce ožila příjezdem
seniorů z Tábora, Soběslavi a okolí.
Ze všech stran se ozýval zpěv a smích. Ze
všech tváří byla vidět radost, spokojenost,
laskavost, úsměv a pohoda. Toto vzájemné souznění a báječná pohodová atmosféra nám všem vydržela po celý náš týdenní pobyt, na který se všichni moc a moc
těšili. Vzájemná pomoc a tolerance mezi
námi upevnily ještě více přátelské vztahy.
Je vidět, že i senioři se umějí dobře bavit
a těšit se spolu při posezení s písničkou za
doprovodu kláves, na cvičení, plavání, při
táborovém ohni a na společných vycházkách. Mezi sebou si povídají, předávají si
rady, doporučení a tím si utužují nebo získávají nové přátele. To má velký význam
z hlediska psychiky, zejména pro osamělé
seniory.
Denní program rekondice byl zaměřen na
celkovou aktivizaci a na chronická onemocnění pohybového aparátu. Rekondice
nám všem pomáhají nejen odpočívat, ale
i posílit zdraví a duševní pohodu. Jedná
se o jedinečnou možnost, jak zůstat aktivní i ve vyšším věku.
V našem týdenním programu jsme

aktivně zapojili snad všechny naše smysly. Obličejovou gymnastiku především,
pohybové, dechové a svalové aktivity.
Věřím a jsem přesvědčena, že rekondiční
pobyt i podle sdělení všech zúčastněných
osob opět splnil svůj smysl nejenom po
stránce fyzické, kdy jsme si všichni zlepšili svou pohybovou schopnost a fyzickou
kondici, ale význam má především a zejména po stránce psychické.
Odjíždíme domů plni dojmů, prožitků a zážitků, nově získaných informací
a poznatků z toulek po krásách Národního parku Šumava. Odpoutali jsme se
od každodenních všedních starostí a na
rekondičním pobytu jsme měli možnost

věnovat se pouze sami sobě, pečovat
o své tělo i duši rehabilitacemi a masážemi dle vlastního výběru.
V této oblasti nás podporovala pravidelná každodenní cvičení jógy. Všichni jsme
nabiti novou získanou energií, odpočatí
a spokojení. Mnohé čeká starost a péče
o svá vnoučata, kterou budou takto zrelaxovaní zcela hravě a s lehkostí pečlivě
vykonávat.
Přeji nám všem hodně a hodně zdraví
a těším se opět za rok na naše společné
setkání.
za „Spolek aktivního stáří a vzájemného
porozumění“ Mgr. Pavla Jirochová
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Před sto třiceti lety byla založena obecná škola v Mezné
Mezná na Soběslavsku si
v tomto roce připomíná 130.
výročí založení obecné školy.
Školní budova svému účelu již neslouží, během svého
osmašedesátiletého fungování
však dala vzdělání mnoha
místním generacím.
Vyškolení obce, stavba školní budovy a osmašedesát let
školy
Na naléhání mezenských občanů rozhodla se v roce 1887
místní obecní rada požádat
Okresní školní radu v Táboře
o tzv. vyškolení obce. K tomu
došlo na základě výnosu Zemské školní rady v Praze ze dne
24. 6. 1888. Od 23. 9. 1889 se
zde začalo poprvé vyučovat.
Protože školní budova v té době
ještě nestála a stavení č. 10 komise pro budoucí vyučování
neuznala za způsobilé, školní
rok 1889-90 proběhl v části
stavení tehdejšího starosty obce
Tomáše Klípy. Ten byl jedním
ze zastupitelů, kteří o vyškolení
Mezné léta usilovali, společně s Janem Drsem, Vojtěchem
Kupkou, Šimonem Klípou
a Bartolomějem Dvořákem.
Školní budova byla postavena v roce 1890 a vystavěla ji
soběslavská firma Roubal. V r.
1893 byly ke škole připojeny
také dvě zahrádky, které darovala obec. Škola zde poté bez
přerušení fungovala šedesát let,

až do roku 1949, kdy byla pro
nedostatek dětí poprvé na čas
uzavřena. V roce 1957 obec
školu znovu slavnostně otevřela, v roce 1965 však byla podruhé a již definitivně uzavřena.
Vojtěch Sirový a další učitelé
Prvním učitelem byl v roce
1889 ustanoven Vojtěch Sirový.
Přišel ze školy v Radeníně, kde
pracoval deset let jako podučitel. V Mezné poté kantorsky
působil až do roku 1924, za
tu dobu zde vychoval mnoho
generací místních hospodářů.
Narodil se 5. 2. 1859 v Dalovicích, obec Čejkovy, která je
dnes místní částí obce Hrádek
u Sušice, okres Klatovy v Plzeňském kraji. Chodil do dvoutřídní obecné školy ve Stříbrných
Horách (dnes Nalžovské Hory),
poté do tří ročníků měšťanské

školy v Sušici. V roce 1875 byl
po vykonané zkoušce přijat do
„c.k. českého ústavu ku vzdělání učitelů“ v Soběslavi. Zde
absolvoval čtyři ročníky, vykonal maturitní zkoušku a v roce
1879 obdržel vysvědčení, na
jehož základě byl ustanoven definitivním podučitelem na škole
v obci Radenín. Z Radenína byl
do naší obce přidělen ve svých
třiceti letech, 22. září 1889,
jako dočasný zástupce učitele.

První rok učitelské praxe prožil
v části stavení starosty T. Klípy,
rok nato se, společně se svými
žáky, již stěhoval do nové školní budovy. 23. 1. 1890 byl ustanoven definitivním učitelem
a správcem školy. Do pronajatého školního bytu přivedl v roce
1891 manželku Marii, rozenou
Drsovou z Mezné. Manželům
Sirovým se postupně narodilo
deset dětí. Do důchodu Vojtěch
Sirový odešel v roce 1924, po
pětatřiceti letech služby, kdy se
ze školního bytu odstěhoval do
domku v Soběslavi, v Zátkově
ulici, kde také v roce 1935 zemřel.
V mezenské škole dále působili
učitelé: František Novák, Karel Korous, Václav Syrovátka,
Josef Živný, Marie Šlégrová,
František Vrhel, Miloslav Tůma
a Stanislav Němec.
Jan Kolář, kronikář obce Mezná.
Zdroj: kroniky obce a školy,
archiv rodiny Vaštových
ze Soběslavi. Více o škole na
www.obecmezna.cz/kronika .

SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE MEZNÉ
U PŘÍLEŽITOSTI
130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ OBECNÉ ŠKOLY
Obec Mezná zve širokou veřejnost, místní rodáky a přátele obce,
na oslavu 130. výročí založení obecné školy. Setkání se uskuteční
28. září 2019. Začátek oficiálního programu je naplánován na 14
hodin u památníku 1. světové války.

Sbor pro občanské záležitosti - významná jubilea
Při Městském úřadu Soběslav funguje Sbor pro občanské záležitosti. Jeho členky, Gizela Vavřínová a Hana
Čížková, zajišťují styk s našimi občany, a to zejména
při významných příležitostech, jako je vítání nových
občánků do života v našem městě nebo přádávání gratulací k jejich životním jubileím.
Dne 8. srpna letošního roku se dožila paní Helena
Zvánovcová 95 let ve zdraví a pohodě obklopená svými nejbližšími. Paní Helena, známá sokolka, je velmi
moudrá žena plná optimismu a humoru. Dne 25. června 2019 oslavila též 95. narozeniny paní učitelka Věra
Medunová. Učila na základních školách v Soběslavi
velmi mnoho dětí, které na ní rády vzpomínají. Oběma
jubilantkám přeji hodně zdraví a dlouhá léta. Na fotografii při oslavě jejich výročí.
Za SPOZ Hana Čížková
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VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
•

•

•

•

•

Dosud neznámý pachatel se dne
19. 7. na parkovišti firmy v obci
Soběslav vloupal do osobního vozidla zn. Peugeot, odkud odcizil
obsah lékárničky, dálkový ovladač od vjezdových vrat rodinného
domu a dále poškodil elektroinstalaci u spínací skříňky i v motoru
automobilu. Vzniklá škoda majitelem vyčíslena na 7 200 Kč.
Dne 20. 7. došlo v obci Tučapy
k poškození motorového vozidla,
kdy pachatel do vozidla nacouval
a posunul jej o 3 až 4 metry. Poškodil přitom zadní dveře, zadní
nárazník, závěs, levý zadní světlomet a levý zadní blatník. Z místa
následně ujel. Škoda na vozidle
vyčíslena na částku 12 500 Kč.
Poškozený dne 24. 7. oznámil na
OO PČR Soběslav, že na internetových stránkách www.elpraha.cz
byla nabízena k prodeji elektronika, kdy poškozený dne 16. 05.
objednal u uvedené společnosti
kávovar za cenu 11 256 Kč, uhradil jej bezhotovostním převodem,
kdy následně proběhla e-mailová
komunikace, která však ke dni
24. 5. ustala. Tímto skutkem byl
neznámým pachatelem spáchán
přečin Podvod podle § 209 odst. 1
trestního zákoníku.
Od 25. 7. do 26. 7. došlo v obci
Mezná k poškození cizí věci neznámým pachatelem, který postříkáním bílou barvou poškodil 64 ks
dřevěných planěk plotu a betonovou podezdívku a černou barvou
vjezdová vrata a fasádu pilíře vrat.
Poškozeným tak způsobil škodu
ve výši 10 000 Kč.
Dne 31. 7. byly zahájeny úkony
trestního řízení ve věci zanedbání
povinné výživy, neboť na podkladě zjištěných skutečností je dostatečně odůvodněn závěr, že povinný dluží na částce vůči zletilé
studující osobě částku v celkové
výši 33 000 Kč.
nstržm. Jana Štecová
OO PČR Soběslav
(redakčně kráceno)

•

Červen – září 2019

UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2019 VESELÍ
NAD LUŽNICÍ

o tajemnu je doplněna promítáním unikátních videozáznamů. Víceúčelový sál KD
od 19 hodin

•

•

Čtvrtek 12. září

SENIOR BEZ NEHOD
Divadelní přednáška zaměřená na bezpečnost seniorů v dopravě z pohledu řidiče, chodce a cyklisty je určena většinovému publiku, primárně však cílí především
na seniory. Přednášky se konají ve 300
městech po celé České republice. Tvářemi
projektu jsou herci Jaroslava Obermaierová a Jiří Štědroň. Cílem celého projektu
je snížit nehodovost seniorů a rozšířit povědomí o této problematice. Pro příchozí bude připraven dárek a minerální voda
k občerstvení. Malý sál KD od 15 hodin,
vstupné: zdarma.
•

Pondělí 16. září

ARNOŠT VAŠÍČEK
– FANTASTICKÉ ZÁHADY

Čtvrtek 26. září

SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN 2019
– 2020 – JONÁŠ ZBOŘIL
Beseda a autorské čtení s českým básníkem, rozhlasovým redaktorem a hudebníkem Jonášem Zbořilem. Městská knihovna
Veselí n. L. od 18:30 hodin, vstupné: dobrovolné.
•

Neděle 29. září

VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU
Divadelní společnost Háta. Bláznivá komedie Raye Cooneyho. Hrají: L. Vaculík,
M. Bočanová/O. H. Želenská, A. Gondíková/B. Stanková a další ... Velký sál KD
od 19:30 hodin, vstupné mimo předplatné:
350 Kč.
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.

Beseda s autorem knih a televizních seriálů

120. VÝROČÍ OBCE BARÁČNÍKŮ VE VESELÍ – MEZIMOSTÍ
Těšit se můžete na pravou blatskou svatbu v podání Blaťáckého souboru Ševětín, na vystoupení místního folklórního souboru Blatka i na zahájení výstavy
fotografií a kronik. V sobotu 21. září v prostorách KD od 14 hodin, vstupné:
zdarma.

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

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA
BURZU A TRHY

1. 9. 2019

od 7 do 9.30 hod.
areál chovatelů

K nákupu drobného zvířectva, farmářských
produktů a chovatelských potřeb.

SETKÁNÍ N. P.
SILNICE

Další setkání zaměstnanců
N. P. Silnice se koná ve
středu 23. 10. 2019 od 17 h
v restauraci V Růžku, nám.
Republiky.
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Veronika Gajdolínová uspěla na mistrovství ČR v drezuře
Letošní finále mistrovství České republiky v drezuře se konalo v Královicích u Slaného. Boj o medaile v drezuře a paradrezuře je
možný pouze na základě splněné kvalifikace, díky níž se jezdec a kůň mohou tohoto klání zúčastnit. Jedná se vždy o několikakolovou soutěž v jednotlivých věkových kategoriích. Dovolte nám na této straně představit jezdkyni Veroniku Gajdolínovou a její
koně (Donnu Fredericu a Bohéma) a trenérku Ing. Petru Miki Civišovou (na str. 22), které na tomto mistrovsví vybojovaly dvě
medaile. V kategorii družstva obsadily druhé místo a Veronika v kategorii starších juniorů získala bronz. Veronika Gajolínová je
studentkou 2. ročníku soběslavského gymnázia, žije v Klenovicích a se svými třemi koňmi střídavě trénuje v Újezdci a Českých
Budějovicích.
autor: redakce
Jaký byl první popud k tomu,
abyste si vybrala právě jezdectví? A proč drezuru?
K jezdectví mě přivedla moje
máma, která chtěla jezdit už
dřív a mě to chytlo ještě víc
než ji. A asi také to, když jsme
měli s mamkou naší první
kobylu Palomu. Drezura mě
chytla. Je to velmi elegantní
a precizní disciplína. Jde hlavně o nejlepší soulad s koněm
a jezdcem.
Kdo vám při vašich jezdeckých aktivitách nejvíce pomáhá a co byste řekla o své
současné trenérce?
Nejvíce mi pomáhá rodina,
především máma, která jde
do všeho se mnou. A moc jí
za to děkuji. Mám skvělou,
ale přísnou trenérku, která mě
naučila spoustu nových věcí
- jak koně vnímat, jak je potřeba být důsledná, jak je nutné neustálé vcitování se do
prostoru a koně, rytmus, lehkost, klidná ruka nebo naopak
důslednost, důraz od holeně,
to vše a spoustu dalšího.
Povězte nám něco o vašich
dvou koních, s nimiž jste
uspěla na mistrovství České
republiky?
Na mistrovství jsem měla
Bohéma a Donnu Fredericu.
Bohém je valach českého teplokrevníka. Říkáme mu Božan nebo Bohouš a je to nejlepší koňský učitel! Zároveň
ovšem velmi specifický kůň
- rarach. Prostě bohém. S ním
jsem jela na MČR za jihočeské
družstvo, které se umístilo na
2. místě. Donna Frederica je
hannoverská kobyla. Má velmi dobrý původ a potenciál.
Při každých závodech mě dost
podrží a hodně mě toho naučila. Je ohromně pracovitá.
S Fredie jsem jela v kategorii

starších juniorů soutěž jednotlivců.
Jaký vztah máte ke svým koním? Jezdíte pouze na nich?
Jsou to moji největší parťáci!
Jezdím i na jiných koních, to
nabízí nové zkušenosti. Často
pomáhám jezdit koně mé trenérky Miky, je to pro mě velká
škola a baví mě to.
Jaký je váš týdenní rozvrh.
Kolik času trénování věnujete?
Většinou jsem na koních
každý den. Buď jedeme do
Budějovic, kde je ustájená
Frederica nebo do Újezdce,
kde mám ustájeného Bohéma
a Palomu. Tréninky mám alespoň dvakrát do týdne, kvůli
dojíždění k trenérce a je to
časově náročné. Jinak jezdím
sama máme vždycky plán, na
čem máme pracovat... takový
domácí úkol.
Jde skloubit studium na
gymnáziu s tak časově
náročným sportem?

Ano, určitě jde. Je to sice časově náročný sport, ale ve škole máme většinou krátký rozvrh, a proto to docela stíhám.
Rodiče jsou shovívaví k mým
občasným ústřelům ve škole.
Co pro vás je při soutěžích
nejtěžší?
Nejtěžší je právě ten soulad
s koněm. Je to zvíře, takže se
také může probudit se špatnou
náladou nebo nechutí spolupracovat. A bude pouze a jen
na vás, jak se s tím poperete.
Máte někoho k sobě na závodech? Nebo jak to vlastně
probíhá? Popište čtenářům,
jak to vypadá, když se vyrazí
na drezurní závody.
Závody máme většinou naplánované minimálně týden nebo
dva dopředu. Podle toho se
domluví tréninky a dny, kdy
budou mít koně volno. Vždy
se musím na závody přihlásit a naučit se danou drezurní
úlohu. Někdy, pokud to jsou
vícedenní závody, tak cestujeme už den předem. Musím si

připravit závodní věci, jak pro
mě, tak pro koně. V den soutěže se koni zaplete hříva, vyčistí se, naloží do přepravníku
a pak už vyrážíme. Většinou
to chce mít po ruce někoho,
kdo vám pomůže. Já mám k
sobě mamku a také mi často
pomáhá moje sestřenice Maruška.
Co pro vás znamená zisk
dvou medailí?
Je to můj splněný sen. Bylo
to moje teprve 2. mistrovství
a předtím bych vůbec nevěřila tomu, že budu stát na bedně, natož dvakrát! Jsem za to
strašně ráda a vážím si toho.
Jaké máte plány do budoucna?
Teď se chystáme do Nebanic na Národní pohár, pak už
nás čeká jen finále a oblastní
mistrovství v Dubenci. Chtěla
bych, aby moje příští sezona
byla tak úspěšná jako ta letošní. A hlavně, aby byli koně
zdraví a v pořádku.
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Trenérství očima
Petry Miki Civišové
autor: redakce
Ing. Petra Miki Civišová je spolumajitelka skokové a drezurní
stáje (JK Falea) a spolu se svou
sestrou trénují nejen skokové
a drezurní jezdce. Zabývají se
přípravou mladých koní, které úspěšně prezentují na závodech a to i mezinárodních. Miki
Civišová patří v republice ve své
disciplíně ke špičce.

ZIMNÍ STADION SE V ZÁŘÍ OTEVŘE
SPORTOVCŮM I VEŘEJNOSTI
Rekonstrukce zimního stadionu se
chýlí ke konci. V měsíci srpnu byly
dokončeny stavební práce v interiérech. V září se bude rekonstruovat exteriér budovy, která dostane
novou fasádu. Předpokládaný termín dokončení prací je 30. 9. 2019.

Jak dlouho se věnujete jezdectví.
Trénoval někdo vás ?
Věnuji se naplno ježdění už 24
let. Sám člověk jezdit nemůže.
Mým trenérem byla a je především má sestra Hana, a nespočet
hodin odježděných, oddiskutovaných, nakoukaných. S ní se vzájemně doplňujeme v jezdeckých
disciplínách. (ona dělá parkur, já
především drezůru..)
Jak se vlastně trénuje jezdec
na koni?
Z mého pohledu je to dlouholetá
dřina, každodenní práce v zimě
ve vedru. Drezura závisí na detailech. Je potřeba mít cviky vypilováné do jemností a to je velmi
těžké.
Je to víc o jezdci nebo o koni?
Vždy závodí dvojice a ta musí
být v souladu. Ne každý kůň
a jezdec si pasují.
Má kůň emoce?
Ano má.
Existují mezi koňmi osobnosti?
Ano, každý kůň má svoji hlavu.
Povězte nám, jaká je největší
přednost a slabina vaší svěřenkyně?
Verča získala za léta praxe především cit a o ježdění přemýšlí.
Důležité je najít harmonii mezi
citem a rozumem. A to ona umí.
Slabina? Občas si nevěří, není si
jistá sama sebou.

jak hokejistům a krasobruslařkám,
tak ostatním bruslařům, kteří jej
budou chtít navštívit v rámci veřejného bruslení (zářijové termíny
jsou uvedeny níže).
Zimní stadion bude po rekonstrukci
připraven i na významné sportovní
akce. Jednou z nich bude i oslava
90 let soběslavského hokeje, která
je plánována na 26. října tohoto
roku a v rámci které by měl být také
zimní stadion oficiálně otevřen.
-min-

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS
- ZÁŘÍ 2019
Pokračující rekonstrukce nijak neohrozí začátek sezony. Interiéry stadionu jsou po rekonstrukci budovy
lépe odizolovány a méně propouští
teplo a chlad. To mělo pozitivní vliv i
na přípravu ledové plochy, která dostala v polovině srpna také nový design. Její střed nově zdobí znak OLH
Spartaku Soběslav s rožmberskou
růží a datem vzniku oddílu ledního
hokeje. Stadion se od 1. 9. otevře

program sportovišť TJ Spartak
na http://spartaksobeslav.isportsystem.cz/
NEDĚLE, 8.9.2019

14,00 - 15,45

NEDĚLE, 15.9.2019 14,00 - 15,45
NEDĚLE, 22.9.2019 14,00 - 15,45
NEDĚLE, 29.9.2019 14,00 - 15,45
VSTUPNÉ 40 Kč
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FOTBAL
Dorost
Žáci
Žáci
Muži
Dorost
Žáci
Muži
Dorost
Dorost
Žáci
Muži
Žáci
Muži
Dorost

23. 9.
Soběslav
Předprodej
vstupenek:
Kancelář KDMS,
Jirsíkova 34 nebo
na www.kdms.cz
INZERCE

Rozpis zápasů FK Spartak Soběslav na měsíc září:
2. Soběslav
Kunžak
Ne 1.9.
10,00
2. Slavie Č.B.
Soběslav
Ne 1.9.
13,30
3. Soběslav
Křemže
So 7.9.
10,00
5. Soběslav
Katovice
So 7.9.
17,00
3. Větrovy
Soběslav
Ne 8.9.
10,00
4. Veselí
Soběslav
So 14.9.
10,00
6. Klatovy
Soběslav
So 14.9.
16,30
4. Soběslav
Lišov
Ne 15.9.
10,00
5. J.Hradec
Soběslav
So 21.9. 10,00
5. Soběslav
Dobrá Voda So 21.9.
10,00
7. Soběslav
Mýto
So 21.9.
16,30
6. Rudolfov
Soběslav
So 28.9.
10,00
8. Mar.Lázně
Soběslav
So 28.9.
13,30
6. Soběslav
Lomnice
Ne 29.9.
10,00

24
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M BELT s.r.o.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

založeno 1990

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

technika na kompletaci
a servis transportních pásu a řemenů.
Požadujeme dobrou manuální zručnost, flexibilitu a ŘP sk. B
Více o volné pozici na www.mbelt.cz

tel./fax.: 381 521 162

info@mbelt.cz

Prodej
•

Nemovitosti - www.inrekareality.cz

Koupě
•

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

•

Koupím starší motorku Babeta, Jawa, Zetku,
Simson, Pionýr, Stadion. Tel: 721 707 587

Ostatní

NOVĚ ZAHÁJEN PRODEJ
HUTNÍHO MATERIÁLU

•

JEKLY, TRUBKY, PÁSOVINA, KULATINA,
ROXORY, KARI SÍTĚ, PLECHY VČETNĚ
TRAPÉZOVÝCH A JINÉ.

•

PROVOZOVNA: MARTIN NOVOTNÝ,
NEDVĚDICE 1
TEL. 607 251 503

•

•
•

Pronajmu nové byty, garsonku, 2 kk nebo 3 kk,
zahrada, místo na parkování, klidná čtvrť.
Tel. 777 907 750
Sháním pronájem garáže nebo přístř. pro auto
v Soběslavi. Tel. 733 540 570
Posekám trávu. Letos i příští rok.
Tel. 737 966 235
Kdo prosím pronajme byt v Soběslavi? Velice
děkuji. František Červenka, náměstí Republiky
č. 59, 392 01 Soběslav
Pronajmu 2+1, veselinadluz@email.cz
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Dřevoprodej Dráchov
OBKLADOVÉ PALUBKY sleva až 10%

Podrobnosti naleznete na našich internetový stránkách
Možné další slevy: množstevní, pro podnikatele atd.

Koupíte u nás:
Plotovky, palubky, OSB desky,
hranoly, fošny, střešní latě,
široký sortiment truhlářského řeziva,
spojovací materiál.

Dále nabízíme:

Sušení dřeva, hoblování a krácení.

Areál pily Dráchov
392 01 Dráchov 45
Tel: 774131446
Otevírací doba:
Po - Pá: 7 - 16:30 hod.
So:
8 – 11 hod.
http://www.palubky-plotovky.cz
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Koupíme byt

PRODEJ ŠTÍPANÉHO

PALIVOVÉHO DŘEVA

výtah podmínkou
„2+kk“ a větší.

NABÍDKU NEBO INFO PROSÍM NA:
734 460 066 nebo
ottaosmera@seznam.cz - děkujeme.

Délka polen 33 cm, bez kůry.
Baleno na paletě, v balení 1,6 prms
(prostorový metr sypaný).

Možnost objednání dopravy
a složení hydraulickou rukou.

Smrk/Borovice – 690 Kč/1 prms
Dub/Buk – 1 140 Kč/1 prms
Více informací na tel. 724 323 571 (7–14 hod.)

KAMENICTVÍ
Kámen ábor
Vám nabízí:

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

AKCE NA ZÁŘÍ
ŽULOVÉ GRILOVACÍ DESKY
A VÝROBA POMNÍKŮ - 20%

OPRAVY A RENOVACE POMNÍKŮ

• POMNÍKY, SCHODY, PARAPETY
• KUCHYŇSKÉ A GRILOVACÍ DESKY
• VÝROBA Z PŘÍRODNÍHO KAMENE
ZHOTOVENÍ NÁPISŮ

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN
• nízká cena
• neomezená životnost

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy , Green Shell - typu
Araukana. Stáří 14 - 19 týdnů, 159
- 209 Kč/ ks.

VESCE 44, Soběslav

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
Tel.: + 420 605 163 108

Prodej:

KANCELÁŘ:

Soběslav - u vlakového nádraží
11. 9. a 13. 11. 2019 - 17.50 hod.
24. 9. a 29. 10. 2019 - 9.55 hod.

tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)

Výkup králičích kožek
cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hod. ,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz

Farma Doňov
nabízí krouhané
zelí z vlastní
produkce a
jinou zeleninu
např. červenou
řepu, mrkev, cibuli, brambory,
různé ředkve i černou aj. více
info na www.farmadonov.cz.
Prodej ze dvora na adrese
Doňov 3:
Po-pá 10-17 hod, so 8-12 hod
Tel. 608 379 623
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Uzávěrka inzerce 10. 9., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz

-

o

RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

Přijímáme objednávky na:
vánoční krůty

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