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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 14. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 23. července 2013 od
12.00 hodin v kanceláři starosty města
 Usnesení č. 14/184/2013
Rada města bere na vědomí zápis z konkurzního řízení na obsazení místa ředitelky Mateřské školy Soběslav, Nerudova 278.
Rada města v souladu s ustanovením § 33
odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, s ustanovením § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a s ustanovením § 102
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, jmenuje ředitelkou Mateřské školy
Soběslav, Nerudova 278, Bc. Evu Kuklovou,
Soběslav, s platností od 1. 9. 2013.
 Usnesení č. 14/185/2013
Rada města se seznámila s finální verzí druhé
etapy studie zástavby v lokalitě „U Kotelny“
u sídliště Svákov v Soběslavi zpracované architektonickým studiem ASKA – ing. arch.
Jan Stach, Tábor.
 Usnesení č. 14/186/2013
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi městem Soběslav a firmou PANATELA, s. r. o., Veselí nad Lužnicí,
kterým se upřesňují pozemky ve vlastnictví
města, na kterých bude uložen elektrický kabel z „malé vodní elektrárny Valcha“ u jezu
Steiniger v Soběslavi s napojením k distribuč-

ní soustavě E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice.
 Usnesení č. 14/187/2013
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
ze dne 31. 3. 2003 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Zdeněk Nouza – N+N,
Zvěrotice, na pronájem nebytového prostoru
v domě čp. 150/I na náměstí Republiky v Soběslavi (prodejna novin a tabákových výrobků), kterým se řeší změna záhlaví smlouvy
v souvislosti s přechodem firmy Zdeněk Nouza, Zvěrotice, na firmu N+N Soběslav, s. r. o.
Rada města dále souhlasí s ponecháním komunikační technologie, světelného a
reklamního označení sběrny sázkové kanceláře Sazka, a. s., na uvedeném objektu, který
provozuje tato firma.
 Usnesení č. 14/188/2013
Rada města v souladu s platnou zřizovací listinou MŠ Duha Soběslav souhlasí s přijetím
daru od firmy Optika D+P, s. r. o., Soběslav.
Uvedená firma daruje MŠ Duha Soběslav, sídliště Míru, elektrické ořezávátko na pastelky
MULTISPITS 7000 v hodnotě 2.905 Kč a kávovar Bosch TASSIMO v hodnotě 1.298 Kč.
 Usnesení č. 14/189/2013
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele zakázky: „Kompostárna
Soběslav – malé zařízení k využití bioodpadů“, které se uskutečnilo 12. 7. 2013 na MěÚ
Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala
firma Jihostav Soběslav, s. r. o., za cenu
1.094.906 Kč.
 Usnesení č. 14/190/2013
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce: „Zvýšení bezpečnosti chodců a
úpravy pro osoby s omezenou schopností po-
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hybu a orientace v ulici 28. října v Soběslavi“, který se uskuteční 5. 8. 2013 od 13.10
hod. na MěÚ v Soběslavi, v následujícím složení:
členové: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta, Jan Pehe – člen ZM, MUDr. Jan
Chabr – člen ZM, Mgr. Petr Lintner – člen
RM, Ing. Luděk Smetana – člen ZM, Jiří Weber – OVRR MěÚ – hlas poradní
náhradníci: Ludmila Zbytovská – členka RM,
Kamil Modl – člen RM, Ladislav Bleha –
člen ZM, Mgr. Pavel Lintner – člen ZM, Ing.
Jiří Zaviačič – člen ZM
 Usnesení č. 14/191/2013
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele stavby nového parkoviště na sídlišti
v Družstevní ulici v Soběslavi, který se uskuteční 19. 8. 2013 od 13.30 hod. na MěÚ v Soběslavi, v následujícím složení:
členové: Mgr. Vladimír Drachovský –
místostarosta, Kamil Modl – člen RM, Zdeněk Vránek – člen ZM, náhradníci: Ing. Jindřich Bláha – starosta, Mgr. Petr Lintner –
člen RM, Jaroslava Blažková – členka ZM
 Usnesení č. 14/192/2013
Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 1+0 v čp. 306 v Kadlecově ulici
v Soběslavi do nájmu Žanetě Fučíkové, Soběslav.
 Usnesení č. 14/193/2013
Rada města uvolňuje z dozorčí rady Správy
města Soběslavi, s. r. o., pana PharmDr. Jaroslava Linharta.
Rada města jmenuje do dozorčí rady Správy
města Soběslavi, s. r. o., pana Kamila Modla,
Soběslav, s účinností od 1. 8. 2013.

Soběslavský hrad soutěží

Lípa slovinsko-českého přátelství
Po dohodě se slovinským velvyslanectvím bude v pátek 13. září 2013
v 15.00 hodin vysazena v parku před soběslavským hradem lípa
slovinsko-českého přátelství. Vysazení lípy se osobně zúčastní velvyslankyně Slovinské republiky paní Smiljana Knez. Po vysazení lípy bude
v městské knihovně vernisáž výstavy fotografií a obrazů „Krásy Slovinska“. Zveme všechny občany města na tuto akci.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

Projekt „Záchrana gotického hradu Soběslav“ a jeho přestavba na
městskou knihovnu soutěží o prestižní cenu v soutěži E.ON Energy Globe
Award ČR 2013 v kategorii Obec. Stavba, která je architektonicky zajímavá a za kterou jsme obdrželi množství prestižních cen, je také energeticky úsporná. Z tohoto důvodu jsme ji přihlásili do uvedené soutěže.
Projekt „Záchrana gotického hradu Soběslav“ je možné podpořit v soutěži o nejsympatičtější projekt hlasováním od 1. srpna do 30. září 2013:
· premium sms na čísle: 900 11 03 ve tvaru EGA 3
· na internetu: http://www.energyglobe.com/hlasovani/index/project/3/
(z každého čísla a jedné IP adresy lze hlasovat 5x)
Bližší informace je možné získat na internetových stránkách:
http://www.energyglobe.cz.
Kromě prestižního ocenění může město získat i množství hodnotných
cen. Věcné ceny můžou získat také hlasující.
Děkuji všem za podporu projektu „Záchrana gotického hradu Soběslav“ v uvedené soutěži.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města
Podpořte náš projekt a hlasujte na:
http://www.energyglobe.com/hlasovani/index/project/3/

JUDr. Ing. Miroslav Nosek - advokát na Městském úřadě
Soběslav, nám. Republiky 59
každé pondělí od 12:00 do 16:30
malá zasedací místnost č. 307, 2. p., tel. 777 794 871
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Situace v ulici Tyršova
V souvislosti s dokončením dálnice se
podstatně zvýšil provoz v ulici Tyršova a několik rozhořčených obyvatel této lokality se
obrátilo na redakci Hlásky s dotazem, jak se
zde bude provoz dále řešit.
„Jde o dočasné omezení, kdy nákladní auta
odvážejí ze stavby přebytečnou zeminu. Bohužel tyto nákladní vozy jinou trasu, která by vedla mimo město, využívat nemohou. V této
souvislosti proto můžeme jen požádat obyvatele dotčené zvýšeným hlukem o pochopení a o
trpělivost“, vysvětluje tisková mluvčí Strabag
a.s. Edita Novotná.
„Následovat bude kompletní rekostrukce
silnice II/135 -Tyršova, včetně konstrukčních
vrstev od železničního viaduktu po křižovatku s
ulicí Bočná - Zahradní včetně. Termín dle žádosti je říjen - prosinec 2013. Investorem je Jihočeský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic
Jčk, p.o., obrusné vrstvy bude realizovat a investovat ŘSD ČR v rámci stavby dálnice D3. Chodníky bude investovat a provádět město Soběslav.
Zbylé části silnice II/135 poškozené přepravou
ze stavby D3 se budou opravovat v rámci oprav
přepravních tras při stavbě dálnice D3“, dodává
Jiří Kubeš za MěÚ Soběslav.

Navštivte nové
informační
středisko
na náměstí Republiky 148
(naproti zastávce U Husa)
Získáte zde přehled o pamětihodnostech Soběslavi, ubytovacích a stravovacích možnostech, turistice, k dispozici jsou pohlednice,
které zájemcům můžeme označit speciálním razítkem se znakem Soběslavi, informační brožury o našem městě, turistické štítky na hole,
klíčenky, odznaky, turistické známky, turistické vizitky, keramické suvenýry, pamětní
mince, reklamní tužky a další upomínkové
předměty.
Prodáváme rovněž výrobky z chráněné dílny Rolnička. Představujeme výrobky, které vytvořily šikovné ruce dospělých lidí s mentálním
a kombinovaným postižením zaměstnaných
v chráněné dílně. Můžete si vybrat z několika
předmětů – keramické hrnečky s různými obrázky, dřevěná zvířátka nebo látkové kapsičky,
které je možné zavěsit na krk. Zakoupením
výrobků přispějete na činnosti Rolničky.
Provoz informačního střediska je do konce září denně, otevírací doba pondělí až neděle 9.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hodin.
Telefon 601 339 095.
Těšíme se na vaši návštěvu.
-jk-

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 306
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 11. 9. a 25. 9. od 13 do 17 h
Tel. 602 496 375
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Sdělení občanům k absenci rozboru vody
v městských studnách pro rok 2013
K častým dotazům občanů Soběslavi, proč letos v tomto letním období chybí v naší Hlásce pravidelná každoroční zpráva o kvalitě vody v některých studních na území města, podáváme
následující vysvětlení:
Jediným a zjevným důvodem je proběhlá povodňová aktivita obou vodních toků na území Soběslavi, to je Lužnice i Černovického potoka začátkem června a následná lokální záplava (Nedvědice, oblast Mokerských struh) vlivem přívalového deště 9. června.
V důsledku obrovského přívalu vody v kanalizaci byla zatopena i křižovatka ulic Wilsonova a
Obchodní.
Dle sdělení pracovníků Zdravotního ústavu, který pro nás opakovaně tuto službu (odběr a rozbory vod z individuelních zdrojů podzemní vody) vykonává, by v letošním období výsledky byly
zkreslené a neprůkazné. Studny, z kterých byly vzorky pravidelně odebírány k analýze (cca 6 studní), byly touto nepříznivou červnovou situací více či méně negativně ovlivněny, neboť ve všech případech se jedná o poměrně mělké, šachtové studny, kde nebezpečí znečištění je větší než u
hlubokých studní vrtaných.
Pokud by byl ze strany občanů velký zájem, je možno zajistit tuto službu ještě teď na podzim.
V opačném případě nechá město Soběslav zpracovat předmětné analýzy v obdobném období (tedy
červen) roku 2014.
Ing. Marie Židová
Veteran Car Club Soběslav
a Český Veterán Klub vás zvou
na soutěž historických vozidel,
výstavu a hezkou jízdu krajinou
přes vesnické památkové
rezervace v okolí Soběslavi
a Veselí nad Lužnicí

sobota 14. září 2013
SELSKÉ BAROKO
– O pohár města
Soběslav
Registrace soutěžních vozidel bude
probíhat od 8.00 do 9.45 hod.
Samotná soutěž začíná v 10 hodin na náměstí
v Soběslavi výstavou Elegance 2013. Okolo 12.
hodiny odstartuje přímo z náměstí orientační
jízda vesnickými památkovými rezervacemi.
Soutěž pořádají ČESKÝ VETERAN KLUB
AČR, VCC SOBĚSLAV v AČR ve spolupráci
s městem Soběslav, obcemi Komárov a Borkovice a řadou partnerů.
Je součástí Jihočeského poháru historických
vozidel O putovní pohár hejtmana kraje a pod
záštitou starosty města Soběslav.

Pro účastníky soutěže:
Informace a přihlášky na soutěž najdete na
webových stránkách klubů:
www.CZVETERANKLUB.CZ a
VCCSOBESLAV.WEBNODE.CZ,
kde jsou i přihlášky ke stažení. Prvních 100 přihlášených dostává navíc dárek!
Info: 606 753 503 p. Pehe,
603 445 243 p. Brádka,
přihlášky posílejte na adresu:
czveteranklub@seznam.cz,
obdržené přihlášky budou potvrzeny
mailem, uzávěrka je 3. září 2013.
Každý účastník dostane zajímavou cenu a
pamětní list. Budete příjemně překvapeni!
Startovné je 300,- Kč, za spolujezdce zaplatíte jen 100,- Kč.

Jídlo před startem a po dojezdu i pro spolujezdce je zajištěno a je v ceně startovného!
Soutěž je zároveň druhým ročníkem
SRAZU POLICEJNÍCH, HASIČSKÝCH a
VOJENSKÝCH SBORŮ v ČECHÁCH a je vypsána pro majitele historických vozidel, kteří
jezdí na soutěže v dobových vojenských, hasičských a policejních uniformách a strojích. Je samostatně hodnocená se speciálními cenami.

Časový harmonogram soutěže:
Plocha náměstí - Soběslav
· 8.00 - 9.45
technická přejímka vozidel
· 10.00 - 11.30
soutěž ELEGANCE 2013 - výstava
· 11.45
rozprava s účastníky soutěže
· 12.00
start účastníků soutěže do soutěžní trasy po
vesnických památkových rezervacích

Areál kempu Plovárna - Soběslav
· 16.00 - recitál hudební skupiny TAKTON a
příjezd prvních účastníků na plovárnu v Soběslavi
· 18.00 - vyhlášení výsledků soutěže na plovárně v Soběslavi
Těšíme se na setkání s vámi.
Petr Sluka
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Úprava zástavního práva v novém občanském zákoníku
Účelem zástavního práva je zajištění dluhu.
Poskytnutím zástavy dává zástavce věřiteli záruku za splnění povinnosti dlužníka. Pokud
dlužník svůj dluh řádně a včas nesplní, může se
věřitel uspokojit z výtěžku prodeje zástavy. Zástavou může být každá věc, s níž lze obchodovat. Vlastník zástavy se označuje jako zástavní
dlužník.
Nový obč. zákoník umožňuje, aby zástavní
právo bylo zřízeno i k věci, která dosud není majetkem zástavního dlužníka (je majetkem jiné
osoby nebo má být teprve vytvořena). Zástavní
právo v takovém případě vznikne až tehdy, kdy
se zástavní dlužník stane vlastníkem zastavované věci. To však nebrání tomu, aby bylo budoucí zástavní právo zapsáno již předem do katastru
nemovitostí či rejstříku zástav, pokud s tím
vlastník věci souhlasí. Tato úprava usnadní koupi zejm. nemovitostí na hypotéku. V současné
době banka, která poskytuje hypotéční úvěr, vyžaduje, aby prodávající – stávající vlastník nemovitosti – zatížil svoji nemovitost zástavním
právem ve prospěch banky a toto zástavní právo
vložil do katastru nemovitostí před tím, než banka uvolní kupujícímu peníze na koupi nemovitosti a než se vkládá do katastru nemovitostí
samotná kupní smlouva. V době od vkladu zástavního práva do převodu vlastnického práva

VZP otevřela novou
úřadovnu v Soběslavi
Dva dny v měsíci mohou klienti využívat
služeb nového pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny, které bylo otevřeno v prostorách MěÚ Soběslav, náměstí Republiky
59, v zasedací místnosti, 2. patro, č. dv. 306.
Úřadovna nabídne v těchto prostorách
obyvatelům města sběr všech dokumentů a
také poradenskou činnost.
Do konce roku 2013 ji mohou klienti
navštívit vždy od 13:00 do 16:30 hodin
v následujících dnech:
středa 11.09. a 25.09.
středa 09.10. a 23.10.
středa 06.11. a 20.11.
středa 04.12. a 18.12.

Dne 16.9. uplyne rok,
co nás náhle opustil
náš milovaný syn, bratr
a vnuk Péťa Kolář.
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.
Stále vzpomínají zarmoucení rodiče,
sestra, babičky a dědové.

k nemovitosti je nemovitost prodávajícího zatížena zástavním právem, které zajišťuje splacení
úvěru kupujícího, tedy ve vztahu k prodávajícímu cizí osoby. Novou úpravou je prodávající
chráněn, neboť zástavní právo k prodávané nemovitosti ve prospěch banky vznikne až tehdy,
co se kupující stane jejím vlastníkem.
Nový občanský zákoník rozšiřuje možnosti,
jak se věřitel domůže splacení své pohledávky
realizací zástavního práva, pokud dlužník svůj
dluh nesplní. Věřitel je oprávněn zástavu zpeněžit ve veřejné dražbě, prodat ji dle zvláštního zákona nebo ji zpeněžit způsobem, který si
smluvní strany písemně ujednají. Po splatnosti
pohledávky se strany mohou dohodnout, že zástavní věřitel je oprávněn zástavu zpeněžit libovolným způsobem, nebo si ji může za
libovolnou nebo předem určenou cenu ponechat. Takové ujednání však není možné, je-li zástavním dlužníkem spotřebitel nebo malý nebo
střední podnikatel. Ujedná-li se, že zástavní věřitel je oprávněn zástavu zpeněžit jinak, než ve
veřejné dražbě, je povinen při tom postupovat
tak, aby zástavu prodal za cenu, za kterou lze
srovnatelnou věc obvykle prodat v daném místě
a čase.
Novinkou je zavedení možnosti, kdy při zániku zástavního práva zapsaného v katastru nemoNebylo Ti přáno s námi déle být,
nebylo léku, abys mohla déle žít.
Dne 27. srpna 2013
to byly tři roky, co
nás všechny, které
milovala a měla ráda,
navždy opustila paní
Valerie Cíchová roz. Živná.
Věnujte jí tichou vzpomínku.
Děkuje maminka

Dne 18.9. uplynou 3 roky,
co nás navždy opustila
naše drahá maminka paní
Dáša Hoffmannová.
S láskou vzpomínají
manžel, synové Jiří
a Pavel s rodinami

Prázdný je domov
smutno je v něm,
chybíš nám maminko
chybíš nám všem.
Zbyly nám vzpomínky
a cestička na hřbitov jen.
Dne 30. září 2013 vzpomínáme 17. výročí
úmrtí naší milé maminky, manželky a babičky paní Růženy Veselé z Klenovic.
S láskou, úctou a pokorou stále vzpomíná
manžel Josef a dcera Alena s rodinou.

vitostí (typicky splacením zajištěné pohledávky), může být namísto zaniklého zástavního
práva zapsáno zástavní právo pro nový dluh,
aniž by docházelo k výmazu a novému zápisu
zástavního práva, pouze se změní údaje o zajištěném dluhu. Výhodou tohoto postupu je, že
nově zapsaný zástavní věřitel vstupuje do pořadí předchozího zástavního věřitele. Ten samý
princip se uplatní u tzv. výhrady pořadí. Banky
totiž chtějí, aby jejich úvěr byl zajištěn zástavním právem zapsaným jako první. To je podstatné při rozvrhu výtěžku zpeněžení zástavy, neboť
z částky získané prodejem zástavy je jako první
uspokojen zástavní věřitel, jehož zástavní právo
je zapsáno jako první, po něm další zástavní věřitel atd. s tím, že se na zástavní věřitele zapsané
v dalším pořadí nemusí z výtěžku zástavy nic
dostat. Pořadí zástavních práv je dáno datem jejich vzniku. Vlastník věci si však může vyhradit
přednostní pořadí pro zástavní právo, které
vznikne teprve v budoucnu, např. až si bude brát
od banky hypotéku, čímž si vlastník věci zajistí,
že se banka nebude zdráhat s poskytnutím úvěru, neboť bude mít jistotu, že v případě zpeněžení zástavy bude její pohledávka uspokojena
jako první.
JUDr. Ing. Miroslav Nosek
advokát působící na MÚ Soběslav

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Kamil Boubelík
Adrian Bueno Fort
Jasna Čejnová
Adam Doubek
Marek Dřevo
Amelie Hryzáková
Jiří Koudelka
Pavel Lorenc
Vojtěch Mašek
Matyáš Mikš
Tomáš Pimper
Samuel Stibor
Stella Valešová
Adéla Vilímová
Kateřina Vlková
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Marie Dvořáková
Václav Fíša
Antonín Hospodářský
Jaroslav Jináček
Lubomíra Koloušková
Miroslav Král
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
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Druhou výstavou ve Weisově domě bude
ukázka akvarelů a akrylů z díla švýcarské malířky Moniky Brabec Waller. Monika Brabec maluje přírodu, květiny a zátiší. Zároveň jí
fascinují a inspirují barvy i formy.

nnn
PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM
Na přelom srpna a září jsme jako již tradičně
připravili atraktivní netopýří noci, současně se s
námi můžete vydat za památnými stromy. Kompletní program cyklu najdete v letácích, které
jsou k dispozici v muzeu nebo na internetových
stránkách www.blatskemuzeum.cz.

TŘIKRÁT ZA VÝTVARNÝM UMĚNÍM
V září bychom Vás rádi pozvali na čtveřici
uměleckých výstav:

JIŘÍ LESSLER – OBRAZY

sobota 31. 8.

Výstavní sály Rožmberského domu budou
od 4. do 29. 9. patřit dílu soběslavského malíře a
novináře Jiřího Lesslera. Výstava, která proběhne u příležitosti jeho nedožitých 70. narozenin,
bude zahájena vernisáží v úterý 3. 9. v 18 hodin.
O obrazech Jiřího Lesslera promluví fotograf
Vlastimil Slabý, o hudební vystoupení se postará Soběslavský žesťový kvartet. Současně bude
představen i nově vydaný katalog Lesslerovy
výtvarné tvorby.

 Netopýří noc na hradě Šelmberk u Mladé
Vožice
odchyt netopýrů do sítí a jejich sledování ultrazvukovými detektory, ukázka ochočených handicapovaných netopýrů, doprovodný program
pro děti
vedoucí: RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. a
RNDr. Lenka Barčiová, Ph.D.
sraz: hrad Šelmberk u Mladé Vožice (možnost
dojet na místo autem), 20:00

pátek 6. 9.

VLADIMÍR NOSEK – ORBIS PICTUS
Výstavní prostory v přízemí i 1. patře Smrčkova domu nabídnou hlubší seznámení s tvorbou jindřichohradeckého výtvarníka a člena
Volného sdružení výtvarníků jižních Čech Vladimíra Noska. K vidění budou jeho olejomalby i
koláže, které v Soběslavi krátce představil už na
kolektivní výstavě tohoto sdružení, jehož soběslavským členem je malíř Josef Záruba. Výstava
bude zahájena společnou vernisáží společně s výstavou obrazů J. Lesslera, potrvá také do 29. 9.

LADISLAV HODNÝ & SYNOVÉ
– OBRAZY, KRESBY, GRAFIKA
A KNIŽNÍ VAZBY
Weisův dům ve Veselí n. L. hostí od 21. 8. do
29. 9. dvě provázané výstavy. Výstavu umělec-

ké knižní vazby, obrazů a volné tvorby Ladislava Hodného a jeho synů z Týna nad Vltavou.
Ladislav Hodný letos oslavil 70. narozeniny a
při té příležitosti také převzal Cenu města Týna
nad Vltavou za celoživotní uměleckou tvorbu.
Přijďte se přesvědčit, že i vazba knihy může být
skutečným uměleckým předmětem! Chystáme i
besedu s L. Hodným na toto téma, datum konání
bude oznámeno na plakátech.

MONIKA BRABEC WALLER
– OBRAZY

 Evropská noc pro netopýry v Chýnovské
jeskyni
vedoucí: RNDr. Vladimír Hanzal
sraz: Chýnovská jeskyně (možnost dojet na
místo autem), 20:00

sobota 7. 9.
 Za památnými lipami na Jistebnicko
Vlásenická lípa (nejmohutnější lípa Táborska),
Krbcova lípa a lípa u kapličky v Jistebnici, procházka naučnou stezkou Jistebnickými sady
vedoucí: RNDr. Daniel Abazid a Ing. Ludmila
Dvořáková
sraz: Jistebnice, nám. 9:00, po poledni přejezd
vlastními auty do Vlásenice
Do muzejních sálů i do přírody Vás srdečně
zve RNDr. Daniel Abazid

Vzpomínka na Jiřího Lesslera
Výstava Jiřího Lesslera k nedožitým sedmdesátinám je průřezem jeho celoživotní tvorbou. Tvorbou od počátku se vztahující
k Soběslavi i ke krajině, kterou měl rád a která
byla blízká jeho srdci. Malovat začínal již ve
studentských letech. Samouk, který, možná i
díky radám od přátel výtvarníků, dosáhl ve své
tvorbě mistrovství, ať používal tužku, pero, akvarel či olej. Byl velice činný a vytvořil velké
množství kreseb a obrazů, z nichž mnoho je ve
sbírkách u nás i v zahraničí. Zúčastnil se
několika výstav, samostatných i s kolektivem
výtvarníků.
Znala jsem Jiřího téměř celý život. Do podvědomí Soběslavanů vstoupil i jako mladý vynikající sportovec, fotbalista a hokejista. Jako
vynikající brankář pomohl soběslavským hokejistům k dobrému výsledku v mnoha zápasech.
Když ho nemoc připravila o možnost sportovat,
stalo se náplní jeho života malování. Slábnoucí
zrak ho omezoval i v této činnosti, neomezil ho
však ve psaní. Psal básně, pohádky, fejetony a
sloupky jako stálý dopisovatel Táborských
listů. V psaní mu v době pokračující nemoci
byla vždy při ruce jeho žena Jana.

Znala jsem ho i jako člověka toužícího po
svobodě. Léta pracoval v propagaci v „Ladovce“. Jeho pracovní náplní v té době byla i tvorba
budovatelských hesel, agitace, podílel se i na
podnikových novinách. V roce 1968 svitla naděje na změnu, ta však brzy uhasla. Proto se
v srpnu roku 1968 aktivně zapojil k protestu
proti sovětské okupaci tvorbou letáků i ve vydáních Ladováka, vyzývajících vojska k odchodu. Za to byl potrestán, ale zůstal v propagaci,
nucen se vrátit do vyjetých kolejí. V roce 1989 se
dočkal změn, bohužel již silně omezován nemocí. Přesto se okamžitě zapojil do činnosti Občanského fóra, společně se ženou Janou a dcerou
Monikou, která se vrátila z emigrace. Zdálo se,
že se konečně mohou svobodně nadechnout.
Po tragické ztrátě dcery se mu zhroutil svět.
Přesto v době, kdy se již nemohl věnovat malování, nepřestal psát. Tato činnost, ve které pokračoval, dokud mu to nemoc dovolila, mu pomáhala
vyrovnat se s osudem. Velkou oporou mu byla
žena Jana. Jejich vztah ke svobodě a vlasti vyjadřovala i trikolora na jejich dvoukole, na němž téměř denně jezdili po okolí a které mu pomáhalo
udržovat nemocí sužované tělo v kondici.

Znala jsem Jiřího jako velice tvůrčího, slušného a hodného člověka a velkého bojovníka.
Snažil se vždy vše překonat, ačkoliv osud mu
vůbec nepřál. Když se dívám na jeho obrazy,
když se podívám na jeho další tvorbu, nikde nenacházím člověka zlomeného. Domnívám se,
že naděje v něm neskončila ani s koncem jeho
života. Za to je třeba poděkovat i jeho ženě Janě,
která s ním vše sdílela a podílela se i na přípravě
této výstavy.
Dagmar Pekáriková
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
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Předplatné PODZIM 2013 - Kulturní dům Soběslav
· MANDARINKOVÝ POKOJ
Bratislavské hudební divadlo
Gedur Production s.r.o. Bratislava
Středa 25. září v 19.30 hod.
Francouzská komedie ve slovenském znění!
Divadelní představení plné espritu a šarmu nabízí příběhy lidí ve vtipných, anekdoticky vypointovaných jednoaktovkách s překvapivými
konci. Všechny se odehrávají v malém pařížském hotýlku a v záhadném pokoji, zvaném
mandarinkový, který má svůj vlastní příběh.
Mandarinkový pokoj dává prostor režisérovi i
hercům využít divadelní „řemeslo“ v nejlepším
slova smyslu. Všichni herci mají mnoho převleků (Maroš Kramár až osm!) a předvádějí bravurní herecký koncert. Herecky náročné dílko je
podané s lehkostí a humorem.
Hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Tapolský, Bibiana Ondrejková (viz foto)
· SHIRLEY VALENTINE
Divadlo ABC Praha
Středa 23. října v 19.00 hod.!
To prostě MUSÍTE VIDĚT!!!
O této hře se nedá mnoho napsat. Bravurní herecký koncert Simony Stašové Vás doslova přimrazí do sedadel. Budete s němým úžasem a
otevřenou pusou zírat na jeviště a hltat každý
její pohyb, každé gesto, každé slovo. Z jeviště
na Vás bude zářit to, čemu se říká opravdový
kumšt.
One woman show Simony Stašové. Shirley Valentine je jméno dívky, kterou ta současná, čtyřicetiletá matka rodiny a manželka počestného
občana, už dávno není. I když se musí starat
hlavně o to, aby život její rodiny žijící v Liverpoolu běžel ve vyježděných kolejích, sny a touhy té dívky, kterou kdysi byla, v ní zůstávají.
Snad proto podlehne návrhu své kamarádky a
udělá něco, co se od ní neočekává – odjede na
dovolenou do míst, kde se pěstuje vinná réva, do
Řecka. A tam začíná nový život, nové dobro-

družství, všechno to, co už považovala za ztracené. Bravurní komedie o hledání vlastní identity je určena nejen všem ženám středního věku,
které pomalu ztrácejí životní elán, ale i všem divákům, kteří mají rádi dobrou zábavu. Navíc je
to skvěle napsané monodrama, v němž herečka
ztvárňuje nejen Shirley, ale zároveň všechny
postavy jejího mikrosvěta.
Hraje: Simona Stašová
· HLEDÁM MILENCE, ZN. SPĚCHÁ!
Divadlo Artur, Praha
Pondělí 25. listopadu v 19.30 hod.
Situační černá komedie!
Jaroslav je neúspěšný malíř po padesátce. Po
dvaceti letech manželství s podnikatelkou Miladou však na něj přišla druhá míza, a tak se schází s mladou milenkou Anetkou. Se svou
manželkou, která jej již ničím kromě peněz nepřitahuje, by se nejraději rozvedl, ale pak by
ztratil dobré finanční zázemí. A mladé milenky,
Anetka vůbec není výjimkou, jsou v tomto směru přece dosti náročné a vynalézavé...
Jaroslav s Anetkou vymyslí variantu, jak se rozvést a přesto z toho získat dost peněz. Jaroslav
by měl svou ženu přistihnout při nevěře, přitom
vše zdokumentovat, a pak bude hračkou při rozvodu vysoudit polovinu majetku a její firmy. Aby měli milenci vše pod kontrolou, vyšlou
na Miladu podplacené milence-provokatéry. A
to by bylo, aby ji Jaroslav alespoň při jedné nevěře nepřistihl!
Hrají: Jindra Kriegel, Bára Motlová/Míša
Kuklová, Veronika Nová/Dominika Kadlčková, Miroslav Šimůnek, Jaroslav Šmíd/Václav
Upír Krejčí, Petr Jablonský
Změna programu vyhrazena!
Cena předplatného 780 Kč
Již teď si, vážení předplatitelé, můžete zamluvit
svoje místa:
E-mail: jarka.palasova@seznam.cz,
tel. 381 524 261, 774 884 745

září 2013
KURZY TANCE
A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
V sobotu 7. září v 18.00
hod. budou zahájeny tradiční kurzy tance a společenské výchovy. Vedou
opět oblíbení manželé
Alena a Jaroslav Bolkovi z Milevska.
Těšíme se na shledanou ve společenském
oděvu v 17:45 hod. Prosíme o dochvilnost.

4TET
KONCERT VOKÁLNÍHO
SESKUPENÍ
- NOVÁ VERZE PROGRAMU
Vstupné 450 Kč, 430 Kč a 400 Kč

RÁDI SI HRAJETE ?
Přidejte se k nám a k
našemu loutkovému souboru jako mluvič, vodič,
zvukař, scénárista.

POHÁDKY Z KLUBÍČKA - Divadélko
Kuba - neděle 6. října v 10.30 hodin
Co se děje v lese mezi zvířátky? A jsme vůbec v lese nebo spíš v košíku plném klubíček
vlny? Anebo je pravda obojí? Inscenace vznikla
propojením a úpravou známých pohádek, bajek
a anekdot. Potkáte se v ní se zajícem, liškou,
ježkem, medvědem, vránou i myší, uslyšíte známé melodie a méně známé říkanky, něco vás
překvapí, něco snad potěší či rozesměje. Známí
protagonisté divadélka Kuba rozehrávají krátké
příběhy s použitím loutek, rekvizit a částí scény
z příze, pletení a párání se táhne celým představením jako červená … vlna. Bystré děti najdou
v pointách příběhů známá přísloví a poučení, jakože Když se dva perou…, Když ptáčka lapají…, Kdo jinému jámu…, nebo že Člověk (ani
zvíře) nikdy neví a Chytrá hlava dokáže vyhrát
nad lecčím. Představení je určeno dětem od tří
let, ale věříme, že se pobaví i starší diváci.
Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná
2. (3..) dítě zdarma !
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ZPRÁVY
Z KNIHOVNY:
VÝSTAVY V ZÁŘÍ

4TET
tenor
David Uličník
baritone 1
Jiří Korn
baritone 2
Jiří Škorpík
bass
Dušan Kollár
KONCERT VOKÁLNÍHO
SESKUPENÍ 4TET - NOVÁ VERZE
PROGRAMU
Již 10 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony a nápady
VOKÁLNÍ SESKUPENÍ 4TET (Jiří Korn, Jiří
Škorpík, Dušan Kollár, David Uličník). Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou v nové verzi programu, která měla
premiéru na podzim 2012.
Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom
osobitý projev tohoto vokálního seskupení se
snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové
a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí
aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i
temperamentní herecké a “taneční” výkony
všech aktérů na jevišti. To vše rozhodně nenechá nikoho chladným a odměnou jsou jim vždy
vyprodané koncerty s neopakovatelnou atmosférou. Není tedy divu, že vystoupení 4TETu
bývají vyvrcholením jak prestižních akcí, tak i
společenských událostí.
V Kulturním domě města Soběslavi bude
tato originální podívaná 24. 9. 2013 od 19:00
hodin.

· Krásy Slovinska – výstava fotografií členů
Fotoklubu Antona Ažbe ze Škofja Loki. Vernisáž v pátek 13. září od 15 hodin po vysazení
lípy slovinsko-českého přátelství v parku
před soběslavským hradem.
· Fascinující svět origami – výstava výrobků
Marka Havelky. Autor výstavy uspořádá
v naší knihovně také tvůrčí dílnu. V úterý 24.
září od 14 do 17 hodin si můžete přijít vyzkoušet toto umění skládání různých motivů
z papíru.


KLUB DOBROVOLNÍKŮ

Po prázdninové pauze a odpočinku se v úterý 10. září v 10 hodin opět sejdou naše úžasné
dobrovolnice, aby v prostorách knihovny pomáhaly neziskovým organizacím. Těšíme se na
Vás!


IRISDIAGNOSTIKA

Pravidelně naši knihovnu pravidelně navštěvuje irisdiagnostik paní Jitka Hanzalová. Provádí přesnou diagnózu hlavních příčin
zdravotních potíží z oční duhovky u dětí i dospělých a následně navrhuje jejich řešení. Individuální konzultace budou v září v úterý 17. 9.
Na vyšetření je třeba se předem objednat na tel.
732 867 571.


SOBOTNÍ PROVOZ

Po prázdninách se opět vracíme k běžné otevírací době. Sobotní provoz nabídne knihovna
čtenářům a návštěvníkům vždy první sobotu
v měsíci.
V září to bude sobota 7. září od 9.00 do
12.00 hodin.
Alena Fremrová

SOBĚSLAVSKÉ
SLAVNOSTI
ROŽMBERSKÉ
Letos se přeneseme do roku 1293 a oslavíme 720. výročí první písemné zmínky o Soběslavi. Soběslav již tehdy byla
majetkem pánů z Rožmberka.
Máte tedy možnost aktivně se celé slavnosti zúčastnit a doprovodit v gotickém
kostýmu procesí pánů Alberta a Budislava z Harrachu nebo doplnit družinu Jindřicha z Rožmberka. Městem půjdou dva kostýmované průvody, které se spojí na náměstí a po vyřešení sporu půjdeme oslavovat do areálu hradu. Dále plánujeme velký noční kostýmovaný průvod
z hradního nádvoří na náměstí, který vyvrcholí ohňovou show a ohňostrojem.
Je tedy nutné předem rezervovat k zapůjčení kostýmy z českokrumlovského fundusu, což vám
velice rádi zprostředkujeme. V Krumlově mají letos nově ušité gotické kostýmy, které čekají jen
na vás! Zájemci o aktivní účast a zapůjčení kostýmů se s e t k a j í v sobotu 7. září ve 20 hodin
v kulturním domě v malém sále – přijďte prosím hlavním vchodem!
Domluvíme se na výběru velikostí a jednotlivých typů kostýmů. Získáte další informace o celé
slavnosti. Svůj zájem můžete projevit i osobní návštěvou v kanceláři KD. Pouze si předem dovolujeme upozornit, že cena za půjčení kostýmu je 200 Kč a samozřejmě nabídneme i rodinnou slevu.
J. Palasová
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Program KD Soběslav
září 2013
Pravidelné akce – začínáme po prázdninách
v týdnu od 9. září!
· Úterý ................................................... 18.00
ANONYMNÍ ALKOHOLICI
(kontakt 602 126 685)
BODY STYLING - cvičení .............. 19.00
THE FINGERS ................................. 20.00
· Středa .................................................. 13.30
SENIOR KLUB
RÁČEK, dětský kroužek
lid. písní a tanců ................................. 15.30
JITRA, soubor ................................... 18.00
ZUMBA S LUCKOU .......... 18.30 – 19.30
Spolek divadelních ochotníků
„CHVALOVSKÝ“ ........................... 20.00
· Pátek ................................................... 18.00
SOBĚSLAVSKÁ CHASA
Další program:
· Čtvrtek 5. 9. ........................................ 17.00
ASTRÁL
· Sobota 7. 9. ......................................... 18.00
TANEČNÍ KURZY 1. – ZAHÁJENÍ,
velký sál, vstupné 30 Kč
· Sobota 14. 9. ......................................... 8.00
Zadáno - Firma GOLDIM, velký sál
TANEČNÍ KURZY 2. ...................... 18.00
velký sál, vstupné 30 Kč
· Sobota 21. 9.
SOBĚSLAVSKÉ SLAVNOSTI
ROŽMBERSKÉ, hradní areál a náměstí
· Sobota 22. 9. ....................................... 18.00
TANEČNÍ KURZY 3.
velký sál, vstupné 30 Kč
· Úterý 24. 9. ......................................... 19.00
4TET – KONCERT, velký sál,
vstupné 450 Kč, 430 Kč, 400 Kč
· Středa 25. 9. ........................................ 19.30
Cedur s. r.o.
MANDARINKOVÝ POKOJ
divadelní představení, velký sál,
vstupné mimo předplatné 280 Kč
· Sobota 28. 9. ....................................... 18.00
TANEČNÍ KURZY 4.
velký sál, vstupné 30 Kč
· Sobota 5. 10. ....................................... 18.00
TANEČNÍ KURZY 5.
velký sál, vstupné 30 Kč
· Neděle 6. 10. ...................................... 10.30
Divadélko KUBA
POHÁDKY Z KLUBÍČKA, velký sál,
vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná
2. (3...) dítě zdarma!
Informace o pořadech a aktuálním dění v KD
Soběslav: www.kdms.cz
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Moje chvilka slávy
Přednášky Miroslava Vojáčka v soběslavské knihovně se staly již pravidelností.
Ve čtvrtek 19. září od 17 hodin zde bude
představovat svoji novou knihu Univerzální
zákony života. V této souvislosti jsme mu položili následující otázky.

šíme to pomocí pilulek. Ale za bolestmi jsou
vždy starosti, které máme se svým životem, situacemi, které se nám dějí, ale i které se dějí někomu jinému. Zákon, se kterým máme v tomto
případě problémy, zní: “Řeš jen to, co skutečně
můžeš vyřešit.” Stále dokola přemýšlíme nad něčím, co v současném okamžiku nemůžeme vyřešit a vytváříme si tím stres, který způsobuje
bolesti. Kdybychom to nedělali, nic by nás nebolelo a cítili bychom se v každé situaci skvěle.

Lidský život je přeci velmi rozmanitý a má tolik
různých podob, podle Vás se řídí jasně danými
zákony?
Sami dobře víme, že celý vnější svět se řídí
pravidly. Učíme se je ve školách a některá z
nich si třeba i pamatujeme - fyzikální zákony,
dopravní předpisy, matematické vzorce atd. S
naším vnitřním světem je to stejné, jen se jím
doposud vědci nezaobírali. Rozhodl jsem se
tyto zákonitosti sepsat a vydat, aby se s nimi
mohli seznámit všichni.

Daří se vám samotnému těmi pravidly řídit?
Většinou ano. A pokud dělám něco, co je
proti pravidlům, tedy proti mé vlastní přirozenosti, rychle to zjistím. Mé pocity mě na to brzy
upozorní a já si buď uvědomím, s čím mám potíže, nebo se na celý problém podívám podrobněji
a odblokuji ho. Rozhodně mi pochopení, které
se v Univerzálních zákonech schovává, velice
zjednodušilo život.

V knize je 52 pravidel, jak jste na ně vlastně
přišel?
Při terapiích jsem si všiml, že lidé, kteří ke
mně chodí, sami velmi často přijdou na zákonitosti, díky kterým se jejich problém objevil. A
tak jsem zákony začal hledat a zjistil jsem, že se
objevují i v některých knihách, filmech, někdy
mě napadly během zajímavého rozhovoru nebo
při semináři. Samotných pravidel je mnohem
více než jen padesát dva. Vybral jsem ty nejdůležitější tak, aby nás symbolicky doprovázely
celý rok.

Jak může znalost univerzálních zákonů života
pomoci obyčejnému člověku v každodenním životě?
Už jen to, že se s nimi seznámíme, má pro
nás velký význam. Za vším, co se v našem životě děje nepříjemného, je totiž jejich neznalost.
Když je známe, máme možnost zařídit se jinak,
začít vědomě měnit svůj život. Zaměřit se tak
postupně na jednotlivé oblasti života, kde cítíme, že máme nějaké omezení. Univerzální zákony jsou kompasem, který nás dokáže vést
celým životem. Vyhneme se pak nepříjemným
pocitům, bolestem a nemocem. A myslím, že to
za to stojí...

Mohl byste dát nějaký příklad, jak se projeví,
když nerespektujeme některý zákon?
Například nás často bolí hlava nebo za krkem. Většinou to považujeme za normální a ře-

Ruce jsou očima
Vyzkoušet si situaci, kdy ruce jsou očima,
měli všichni návštěvníci páteční (2.8.2013) výtvarné dílny, která zahájila výstavu Biblické pří-
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V souvislosti s nedávnými povodněmi mě napadá otázka: Čím to je, že se letos Soběslavi vyhnuly, má to podle Vás nějaký hlubší význam?

Ano, všechno má nějaký význam. Pořádám
přednášky v soběslavské knihovně již téměř tři
roky a za tu dobu jsem si všiml, jak postupně
vzrostlo uvědomění všech, kteří je navštěvují.
Mám z toho velkou radost. Takové množství
stále více naladěných lidí pak vytváří i příznivější realitu. Jsem přesvědčený, že právě díky
tomuto pozitivnímu naladění i přírodní pohromy probíhají mnohem méně dramaticky. Vnější
svět je vždy jen odrazem toho našeho vnitřního
a platí to i o kolektivním vědomí. Čí méně budeme mít strachů a nepříjemných emocí, tím
přívětivější svět budeme mít kolem sebe a také
budeme prožívat stále více radosti.
S Miroslavem Vojáčkem připravila
Věra Hanzalová

běhy v kostele sv. Víta v Soběslavi. Cílem dílny
bylo vyzkoušet si základní postupy tzv. tasovského hmatového modelování, které se s úspěchem používá nejen při výuce nevidomých lidí,
ale i lidí s dalšími handicapy. Tereza Axmanová
(předsedkyně sdružení Slepíši) a její kolegyně
(Katka Slabá) nejprve seznámily návštěvníky se
specifiky vnímání světa nevidomými a se základními postupy tvorby. Pak si zájemci mohli
vyzkoušet vytvořit naučeným postupem ze šamotové hlíny obličej. Po vytvoření základních
rysů si mohl každý dokončit svůj výtvor
poslepu (s páskou přes oči).
Po ukončení výtvarné dílny se zájemci mohli
přesunout do kostela sv. Víta, kde je čekala komentovaná prohlídka instalovaných soch.
V kostele je instalováno celkem 15 soch vytvořených nevidomými nejenom z České republiky. Další dvě sochy jsou umístěny
v knihkupectví U sv. Víta. Všech 17 vystavených děl náleží do dlouhodobě vytvářeného rozsáhlého souboru soch vytvořených nevidomými
na téma Bible.
Jak uvedla paní Axmanová od Slepíšů: sochařské umění nevidomých vypráví příběhy.
Avšak za každým biblickým příběhem se skrývá ještě příběh konkrétního člověka, tvůrce.
Všechny vystavené sochy můžeme poznávat i
hmatem, vidět rukama, a díky tomu alespoň zahlédnout pestrost světa, kam oči nedohlédnou.

Zveme Vás tedy k listování biblickými příběhy ze šamotové hlíny!
Výstava je přístupná každou neděli od 10.30
do 11.30 až do 30.9.2013.
foto: Vojtěch Máca
Zdeněk J. D. Kozlíček
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POZVÁNKA NA KONCERT ,,S LÁSKOU K HUDBĚ“
PÁTEK 6. ZÁŘÍ V 19 HODIN
V ČESKOBRATRSKÉM EVANGELICKÉM KOSTELE
Vůči hudbě není nikdo imunní, každého svým způsobem oslovuje. Někdo preferuje hudbu vážnou, jiný populární, folklorní, jazzovou. Tentokrát chci soběslavské veřejnosti představit mladou, sympatickou,
českobudějovickou zpěvačku PETRU CHLEBNÍČKOVOU a její kolegy
- klavíristu a akordeonistu RADKA ŠKEŘÍKA, trumpetistu a zpěváka
JINDŘICHA ZÍKU, kontrabasistu JANA KODYMA a bicistu
MARIANA JUNGWIRTHA.
Pokud jste byli vloni na koncertu OK VOCALu Jiřího Chlebníčka, letos poznáte další talentovanou pokračovatelku rodu. Petru jste mohli už
také slyšet na vzpomínkovém koncertu věnovanému bývalému řediteli
ZUŠ Jiřímu Blažkovi.
Na jaře Petra koncertovala v Jazzové galerii Karla Kobližky v Táboře a
mě napadlo: „Proč jen Tábor“? V Soběslavi je kulturně vyspělé obecenstvo, uskutečníme koncert u nás.
Zrodil se nápad inspirovaný nádherným výkonem účinkujících. Písně
předních světových jazzových hvězd
zněly spontánně, s velkým nasazením
a šarmem. Petřino průvodní slovo bylo
bezprostřední a vtipné, s humorem
sobě vlastním reagovala na odezvy bohužel nepříliš početného obecenstva.
Jsem přesvědčena, že v soběslavském Českobratrském evangelickém
kostele zaplníme lavice do posledního místa. Koncert se koná se svolením a za laskavé patronace faráře Richarda Dračky. Abyste se s Petrou
blíže seznámili, položila jsem jí několik otázek.
Co Tě ovlivnilo v hudebním zaměření? Tvoje matka je absolventka brněnské konzervatoře, otec je absolvent JAMU, bývalý člen brněnské filharmonie, z čehož plyne, že jsou oba klasici. A Ty?
K hudbě jsem byla vedená odmalička a mí rodiče jsou pro mne dodnes
velkou inspirací a vzorem. K jazzu a vlastně i ke zpívání jsem se dostala
víceméně náhodou až v 18 letech, díky Junior Big Bandu na ZUŠ Veveří v
Brně. Hned však bylo jasné, že půjde o lásku na celý život. A jak do toho
zapadá klasika? Ta je přece kolébkou všeho. Pomáhá rozvíjet estetické cítění a správný cit pro styl. Vážnou hudbu mám samozřejmě ráda a nadále
ji poslouchám.
Nestudovala jsi hudbu, ale učitelství angličtiny a češtiny na PF JČU.
Přesto Tě hudba hluboce oslovuje, a jak je slyšet, dobře si rozumíte…
Ano, hudba mne provází celým mým životem a její význam si v poslední době uvědomuji čím dál silněji, také díky tomu, že mám teď možnost
zpívat v doprovodu tak báječných muzikantů, jako jsou kluci.
Říkala jsi, že jste celorepubliková kapela. Jak tomu máme rozumět?
Já, ač původem z Brna, žiji v Českých Budějovicích, Radek je v Hradci Králové, Honza je původem z Litvínova, ale žije v Rakovníku. Jindra je
v Českých Budějovicích a Marian ve Vlachově Březí.
To je neuvěřitelné! Jak jste se setkali a jak a kde zkoušíte?
Radka a Honzu jsem potkala díky Letní jazzové dílně Karla Velebného ve Frýdlantu v Čechách. Jindru a Mariana jsem znala už dříve díky
Rozhlasovému swingovému orchestru Václava Hlaváče, jehož jsme
všichni tři členy. Kde zkoušíme? To je těžká otázka. Protože jsme všichni
velice vytížení, jen těžko se nám hledá chvíle společného volna. Navíc,
vždycky musí někdo cestovat. Když se to ale podaří, obvykle zkoušíme
v Hradci. V říjnu nás čeká naše první společné víkendové soustředění, na
kterém bychom rádi začali připravovat písničky na CD.
Překvapila jsi mě. Slyšela jsem Tě zpívat naposledy asi před osmi lety.
Za tu dobu jsi udělala neuvěřitelný skok vzhůru. Jak v hlasovém projevu, tak výběrem hudebního slohu. U koho studuješ zpěv a jazzovou interpretaci?

Díky, to je milé. Když jsi mě slyšela naposledy, bylo to v doprovodu
Rozhlasového swingového orchestru Václava Hlaváče, kde zpívám již
desátým rokem, a je to určitě také díky četným vystoupením s nimi, že
jsem nasbírala pódiové zkušenosti. Také jsem starší, takže se mi trochu
změnil hlas, tzv. jsem více “vyzpívaná”. V září 2012 jsem začala brát hodiny pod vedením fantastické lektorky Ivany Vostárkové, která působí na
pražském DAMU. Díky ní pomalu objevuji nové barvy a polohy svého
hlasu, ale především složitost celého procesu tvorby a užívání hlasu. Jazzové interpretaci se snažím učit poslechem nahrávek těch nejpovolanějších, jako je třeba Ella Fitzgerald. Účastním se také nadále jazzových
dílen ve Frýdlantu. Za další důležitou věc považuji právě navázání
spolupráce s Radkem Škeříkem, který se se mnou dělí o své četné
zkušenosti a je pro mne hudební oporou a hnacím motorem.
Dnešní sebevzdělávání je finančně velmi nákladné. Vyděláš si na ně
koncertováním? Nebo fungujete se svými přáteli jako v době obrozenecké - vše s nadšením a za “benzín”?
V dnešní době je ekonomické hledisko koncertování bohužel jakousi
bolavou patou celé věci. Je obrovská spousta vynikajících muzikantů, tím
pádem také velká konkurence. Mnoho organizátorů kulturních akcí se potýká s nedostatkem finančních prostředků. Nicméně hudba nás naštěstí
neživí, ačkoliv žít bez ní nemůžeme. Dovol mi ještě zmínit v odpovědi na
tvoji otázku vtip, který jsem slyšela minulý měsíc."Jak se pozná správný
jazzman? Jezdí s nástrojem za 5000 dolarů autem za 500 dolarů, 50 km na
koncert za 5 dolarů." Myslím, že to nepotřebuje další komentář. Snad jen
dodám, že i tak jsem šťastná a hrdá, že se mohu považovat za jazzmanku.
Co Tě čeká v nejbližší době? Kde bude možné Tě slyšet?
S Two Towers Hulu Jazz (uskupení, které uslyšíte) termíny podzimních a zimních koncertů teprve upřesňujeme, nicméně všechny aktuální
informace jsou vždy k vidění na našem webu www.tthulujazz.cz Každý
měsíc se snažíme sejít se alespoň k jednomu společnému vystoupení. Je
tam samozřejmě také povídání o nás všech, fotky a videa. Na mé domácí
scéně, tedy s Rozhlasovým swingovým orchestrem v Českých Budějovicích, pak připravujeme další společný koncert s folkovou kapelou Nezmaři, který bude pravděpodobně 19. 9. v Metropolu. 21. 9. si zazpívám
s Mírou Surkou v pivovaru Budvar, 26. 9. pak třeba v třeboňských Lázních Aurora. Byl by to dlouhý výčet…
Poslední, nicméně ne nedůležitá otázka: “Co dále, jaké máš plány a
sny?”
Těch by bylo. Ale vážně. Můj sen je dostat příležitost zazpívat si na
velkém pódiu nebo při nějaké zajímavé jazzové události. Doufám, že se
mi bude dařit lépe zvládat práci s hlasem, protože je to velmi choulostivý
nástroj. Mým největším přáním však je - mít kolem sebe vždycky tak báječnou partu muzikantů, jako mám teď, a dělat nadále muziku, která baví
jak nás, tak lidi, kteří nás poslouchají.
Přeji Petře i jejím muzikantům, ať se jim jejich sny splní. ,,Zlomte
vaz!“ A snad zase někdy brzy na slyšenou!
Eva Králová
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V Diakonii Rolnička slavíme 20 let
Dvacáté výročí založení si připomeneme
ve čtvrtek 26. září Zahradní slavností. Na zahradě střediska a speciálních škol Rolnička
v Mrázkově ulici bude od 17 hodin připraven
program pro všechny naše příznivce. Podvečerem plným hudby, zpěvu a zábavy bude provázet dlouholetý přítel Rolničky Jaroslav Dušek,
jako hosté vystoupí mimo jiné šaman Hivshu,
Míša Petersen, dívčí kapela z Tábora Zázrak
dnešního večera nebo Radomír Švec a Vilma
Vtiborová. Oslavíme tak společně dvacet let sociální práce s lidmi s mentálním postižením
v Soběslavi.
Tentýž den bude probíhat Den otevřených
dveří ve všech budovách, které v Soběslavi využíváme. Od 8 do 16 hodin můžete navštívit
Dům pro dospělé klienty v Bezděkově ulici a
prohlédnout si chráněná pracoviště nebo zjistit,
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co se skrývá pod pojmem sociálně terapeutická
dílna, centrum denních služeb pro dospělé nebo
chráněný byt. V Mrázkově ulici budou připraveny ke zhlédnutí centrum denních služeb pro děti
a mladistvé a speciální školy Rolnička.
Součástí oslav bude v průběhu celého září
výstava Rolnička ve fotografiích, která bude
k vidění v nově zrekonstruované čajovně – kavárně Rolnička v Bezděkově ulici. Zároveň si
zde můžete koupit originální dřevěné, keramické nebo textilní výrobky, které vznikají pod rukama lidí se zdravotním postižením.
Závěrečnou akcí oslav bude Děkovná bohoslužba, která se bude konat v neděli 29. září
od 9 hodin v kostele Českobratrské církve
evangelické.
Budeme rádi, když si z programu vyberete, a
srdečně se těšíme na setkání s vámi.
Vaše Rolnička

Přednáška o etikoterapii
“Nemoc jako lék duše”
Srdečně vás zveme na přednášku MUDr.Vladimíra Vogeltanze o
etikoterapii. Přednáška se bude konat ve čtvrtek 12. září 2013 v čajovně Rolnička od 18:00 hod. Vstupné 150,- Kč.
MUDr. Vladimír Vogeltanz je autorem knihy “Co s doktorem?” a
praktikuje etikoterapii. O etikoterapii a o tom, že máme všichni možnost sami se vyrovnat s nemocí změnou vlastních životních postojů, se
dozvíte více na přednášce, na kterou vás srdečně zveme.
“Etikoterapie je preventivně léčebný systém postavený na aktivitě
samotného nemocného, kterému nabízí uzdravení radikální změnou
vlastního postoje. Je-li nemocný ochoten pojmenovat a odstranit nemocné zvyky (mravy), které vedly do nemoci, může se uzdravit sám
- i bez léků.
Etikoterapie si klade za cíl nejen fyzické a psychické zdraví člověka, ale i spirituální a mravní vývoj. Odpovědnost za vlastní zdraví je
brána jako základní mravní předpoklad. Nezajímá se tolik o to, jakou
diagnózu nemocný člověk má, ale zajímá se o to, jaký člověk tu diagnózu má. Nejdůležitější je, aby klient byl odhodlán uzdravit se sám
vlastní silou."
To říká o etikoterapii MUDr. Vladimír Vogeltanz, etikoterapeut,
který patnáct let pracoval jako lékař v nemocnici, operoval a léčil farmaky. Ale v roce 1993 opustil místo zástupce primáře, odešel z oficiální medicíny a nastoupil cestu etikoterapie - hledání skutečných příčin
nemocí a životních obtíží.
Na jeho přednášku na téma Nemoc jako lék duše jste srdečně zváni
dne 12. září 2013 v 18.00 hodin do čajovny Rolnička v Soběslavi.
Aleš Svoboda

Čajovna - kavárna Rolnička - pátek 13. září od 19.30 hodin

„Zpěvy páteční, aneb dokud se zpívá“
K pravidelnému zpívání vcelku známých písniček
vás zvou kytaristé Olda Pour a David Kamrádek

ZŠ Komenského
Rekonstrukce školní budovy
Prázdninové měsíce byly v tomto roce ve znamení zásadních stavebních úprav. Již v červnu
proběhla rekonstrukce části kanalizace odvádějící dešťovou vodu ze školní budovy. Během července a srpna byly zrealizovány zásadní úpravy
místností směřujících na Školní náměstí, které by měly zabránit vzlínání
spodní vody do přízemí budovy. Jedná se o vytvoření izolační vrstvy ve
všech zdech v přízemí budovy tzv. chemickou cestou. Následně byly odstraněny všechny poškozené omítky do výše 1 - 1,5 m, které byly nahrazeny sanačními omítkami. Následovalo vymalování a úklid všech nově
zrekonstruovaných prostor.
Při té příležitosti byla stará tělocvična přeměněna na místnost, která
bude využívána jako školní klub, kde mohou děti trávit čas během polední
přestávky. Dále došlo k vybudování další šatny u školní jídelny, čímž by
se mělo zabránit nepořádku, který vznikal v době, kdy na oběd přicházel
větší počet tříd najednou.
To vše je teprve začátek celkové rekonstrukce celé školní budovy. Následovat by měla druhá etapa, která vytvoří izolaci proti vodě ve zbývajících prostorách školy směřujících do Komenského ulice, jež proběhne
během příštích prázdnin. Dále by měla proběhnout oprava kanalizace a
zrušení septiku ve dvoře školy, výměna okapů na staré části budovy včetně posílení okapových svodů a na závěr oprava fasády celého objektu
včetně výměny parapetních plechů v jednotlivých patrech budovy. To vše
si vyžádá nemalé finanční prostředky, ale výsledkem bude škola, která
sice je stará, ale bude krásná.
Přestože byly tyto prázdniny poněkud hektické jak pro firmy, které ve
škole pracovaly, tak pro provozní zaměstnance, bude škola připravena
tak, aby školní rok proběhl k plné spokojenosti žáků, rodičů i pracovníků
školy.
Mgr. Jaroslav Koldan, ředitel školy
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Pomáhejte nám pomáhat!

Diakonie ČCE – středisko Rolnička Vás zve na seminář
Jak dobře zvládnout nástup do práce?
Kdy: ve středu 25. 9. 2013 od 9.00 do 12.00 hodin
Kde: Pizzeria ROSA, Palackého 85, Soběslav
Seminář je určen všem osobám se zdravotním znevýhodněním, kteří se chtějí dozvědět více o
tom, jak se připravit na vstup do pracovního procesu, ať už přímo ze školy, po dlouhé zdravotní
pauze či po několika měsících nezaměstnanosti. Účast na semináři je pro uvedenou cílovou skupinu bezplatná.
Co na semináři získáte?
· praktické dovednosti potřebné pro přijímací pohovor
· cenné rady, jak zvládnout trému a stres spojený s pohovorem
· kvalitně připravený vlastní životopis
Maximální počet účastníků semináře je 10, proto je nutné se předem přihlásit e-mailem na adrese
monika.macakova@rolnicka.cz, nebo na tel. čísle 724 152 930. Více informací: www.rolnicka.cz
Akce je součástí projektu „Rolnička – nová šance pro osoby se zdravotním postižením“,
reg. číslo: CZ.1.04/3.3.05/75.00008.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Když se nám narodí miminko, jsme vděčni
za to, že je zdravé. Některá miminka se ale narodí s postižením anebo se u nich postižení či
opožděný vývoj projeví v pozdějším věku.
Pomáhejte nám pomáhat!
1) Vezměte telefon
2) Napište dárcovskou sms: DMSmezeraIMY
3) Pošlete ji na číslo 87 777
Cena jedné DMS je 30 Kč. Sdružení I MY
obdrží 27 Kč, které pomůžou v rodinách malých
dětí s postižením zajistit službu „raná péče“.

SRPNOVÉ VEDRO NÁS NEODRADILO
- letní odpoledne na Ranči Apollo
V sobotu 3. srpna jsme vyjeli ze Střediska rané péče s
pěti dobrovolníky na Ranč
Apollo, který se nachází blízko Vodňan. Sešli jsme se tu s
rodinami dětí s postižením,
abychom si spolu užili odpoledne. Koupání v bazénu,
stříkací balonky, ping pong,
soutěže, projížďka na koních,
sdílení radostí a starostí – to
vše naplnilo společně strávený čas. Dobrovolníci si hráli s
dětmi ve vodě i na suchu, doprovázeli je při jízdě na koních. Projížďka se vydařila, děti i dospělí si
vyjeli na koních do volné přírody. Rodiče si během odpoledne mohli i díky dobrovolníkům nerušeně popovídat a odreagovat se od náročné péče o děti, kterou o letních prázdninách zažívají. Mnozí se
těší na školní rok, kdy jejich děti zase začnou chodit do školek a škol, a oni mají trochu více času na
ty nejběžnější činnosti.
Děkujeme dobrovolníkům, že se nenechali odradit vedrem a vyrazili s námi. Tentokrát jsme si
mohli dovolit dát jim jako malou odměnu právě vyjížďku na koni.
Za Středisko rané péče Kateřina Růžičková

Chlapec má vývojovou vadu a nemluví.
Poradkyně hledá spolu s rodiči cesty k rozvoji
komunikace a motoriky
Proč je včasná péče důležitá? Zásadní roli ve
vývoji dítěte hrají první roky života. V tomto
období jsou kompenzační možnosti mozku obrovské. Umožňují rozvinout náhradní mechanismy i u dětí, které mají v některé z oblastí
vývoje vážný handicap. Postižení dítěte zároveň znamená pro celou rodinu náročné období
adaptace na novou situaci. Sdružení „I MY“ nabízí v Jihočeském kraji rodinám malých dětí od
narození do 7 let s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením nebo opožděným
vývojem terénní sociální službu „ranou péči”.
Více na www.imy-sdruzeni.cz
Poskytovatelem služby DMS je Fórum dárců www.darcovskasms.cz.
Klára Csirková, koordinátor

Zprávičky z Rodičovského centra Sobík
Dva měsíce letních prázdnin nám utekly jako voda. Od září se na Vás
těšíme a zároveň Vás zveme na dopolední program, který začíná 12. 9. ve
čtvrtek „herničkou“ a 17. 9. v úterý cvičením rodičů a dětí.
Máme pro Vás připraveny kromě stálého programu další akce. V září
uskutečníme odložený výlet do jihlavské ZOO. Během prvního čtvrtletí
připravujeme burzu dětských oděvů a potřeb, návštěvu relaxačního bazénu v Jindřichově Hradci, hopsárium v Č. Budějovicích a letošní rok 2013
ukončíme vánoční besídkou.
Výlet do ZOO Jihlava se koná ve středu 25. září. Sraz v 8.00 hodin
před marketem Penny. Hlásit se můžete na mob. 728 318 857.
Rodičovské centrum Sobík o. s. Vás od září zve na svůj dopolední program:
Úterý:
· Cvičení rodiče a děti
děti 1-2 roky, 9.00 – 9.45 hodin
děti 2-4 roky, 10.00 – 10.45 hodin
· Cvičíme v tělocvičně - Sokolovna vedle zimního stadionu v Soběslavi.
Čtvrtek:
· Herna s programem 9.30 – 11.30 hodin

· Procvičování těla formou říkánek a písniček, využívání různých pomůcek, malování, hraní.
· Hudební hrátky pro děti s rodiči, zpívání lidových písniček, tanečky.
Najdete nás v prostorách školní družiny na ZŠ Tř. Dr. E. Beneše /nová
škola/ v Soběslavi.
kolektiv RC Sobík
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Nabídka zájmových
kroužků DDM Soběslav
pro školní rok 2013-14
·
·
·
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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·

Letecký modelář - pro chlapce od 6 let
Radioamatér - pro chlapce od 6 let
Rybářský kroužek - pro děti od 6 let
Moderní tanec - pro děti od 6 let
Angličtina pro dospělé
Angličtina pro mládež od 15 let
Němčina pro dospělé - pokročilí
Němčina pro dospělé a mládež
- mírně pokročilí
Stolní tenis pro děti - pro děti od 6 let
Stolní tenis pro mládež od 15 let
Stolní tenis muži
Baby- klub - pro maminky s dětmi
Cvičeníčko - pro rodiče s dětmi
Šikula I. - pro děti od 3 let
Šikula pro předškoláky pro děti od 5 let
Keramika - pro děti od 5 do 15 let
- dle přihlášek
Keramika - pro mládež - dle přihlášek
Keramika pro dospělé
Házená mini - pro děti od 6 let
Házená st. žáci - pro chlapce od 12 let
Házená ml. žáci – pro chlapce od 10 let
Házená ml. dorostenci - pro chlapce od 15 let
Kanoistika pro děti od 6 let
Kanoistika pro mládež od 15 let
Angličtina - pro děti od 5 let
Výtvarný kroužek I. - pro děti MŠ a I. st. ZŠ
Výtvarný kroužek II. - pro děti II. st. ZŠ
Automodelář - pro chlapce od 6 let
Internet pro seniory
Počítačový kroužek - pro děti od 6 do 15 let
Střelecký kroužek - pro děti od 9 let
Dívčí klub - pro dívky od 6 let
Pastelka - pro děti od 4 let
Florbal chlapci - pro chlapce 10-13 let

Cyklovýlet 1. skupiny v Kunžaku
Letního cyklistického tábora v Zahrádkách u Jindřichova Hradce (5. -14. 7. 2013) se zúčastnilo celkem 29 dětí. Mimo cyklistiku děti plnily i celotáborovou hru „Simpsonovi“. DDM pořádal i dva letní příměstské tábory, které jsou velmi oblíbené především u soběslavských dětí. Letos se zúčastnilo
celkem 80 dětí.
· Kroužek korálkování - pro děti od 10 let
· Florbal chlapci - pro chlapce 13-16 let
· Florbal muži - pondělí a pátek 20.00
· Patchwork pro ženy
· Florbalová přípravka - pro děti od 6 let
· Šachový kroužek - pro děti od 6 let
· Florbal ženy - pro dívky od 15 let
· Přírodověda pro malé - pro děti od 5 let
- pátek 17.30
· Hra na kytaru - pro děti od 9 let
· Florbal - dorostenky
· Orientální tance pro děti - pro dívky od 6 let · Karate - pro děti od 6 let
· Tkaní pro děti od 10 let
začátečníci
· Orientální tance pro děti - mírně pokročilí
· Mini basketbal – pro děti od 6 let
· Orientální tance pro děti - pokročilí
· Basketbal dorostenky – od 15 let
· Orientální tance pro ženy - začátečnice
· Powerjoga - pro mládež a dospělé
· Orientální tance pro ženy - pokročilé
Bližší informace o zájmových kroužcích zís· Mažoretky pro začátečníky - pro dívky od 5 let
· Mažoretky pro pokročilé - pro děti od 6 do 15 káte v DDM, na tel. 381 522 013, 381 523 025
nebo na www.ddmsobeslav.cz.
· Novita pěvecký sbor
Jaroslava Kohoutová
· Roztleskávačky - pro dívky od 10 let

SUGESTOPEDIE: metoda zrychleného učení
Co si vybavíte při slovech škola, učení, úkoly? Většině lidí se asi vybaví biflování, námaha, testování, zkoušení, strach z neúspěchu, dřina, nudné opakování pouček a pravidel, které si dnes už ani nepamatujeme.
Přiznejme si, že pocit to byl tak silný, že ho cítíme i v dospělosti, i když do
školy už nechodíme. A představte si, že se dá učit jinak – bez námahy, bez
stresu, s radostí a trvalým výsledkem.
Metoda učení se nazývá SUGESTOPEDIE. Autorem metody je bulharský psychiatr, prof. Dr. Georgi Lozanov. Tato psycho-relaxační výuková metoda využívá zapojení celého mozku, propojuje obě mozkové
hemisféry a využívá všech druhů paměti.
Sugestopedické učebny, texty, pomůcky a postupy jsou založeny na
přirozeném fungování lidského mozku. Tím metoda urychluje proces
učení a navíc stimuluje rozvoj tvůrčích schopností každého jedince.
V Bulharsku byla sugestopedie zavedena pro všechny předměty v 18
experimentálních základních školách a porovnávána s kontrolními školami. Výsledky byly tak překvapující, že systém sugestopedické výuky v
roce 1978 byl doporučen a využíván UNESCO jako optimální forma
výuky.
V zahraničí už desítky let využívá možností sugestopedie mnoho společností i v oblasti školení managementu, marketingu, práce s počítači
atd. Nejčastěji se však sugestopedie využívá při výuce cizích jazyků.
Sugestopedická výuka cizích jazyků vás v jednom týdnu naučí to, co
klasická výuka za jeden rok! Navíc díky speciálním uvolňovacím technikám vás zbaví všech psychických bloků, jako jsou ostych mluvit a
nejistota.
Jak účinně metoda funguje, demonstruje tento experiment: studentům
bylo v sugestopedické lekci během jednoho dne předloženo 100 nových

francouzských slovíček. Následný test ukázal, že si na aktivní úrovni zapamatovali 92 % těchto slov. Překvapivě, když byl proveden experiment s
200 slovíčky v jednom dni - zapamatování bylo 96,2 %! Stále více se posilovalo Lozanovovo přesvědčení, že hlavní je desugesce našich představ a
očekávání toho, jak málo a jak pomalu jsme schopni se učit. Vytvořil
metodu, která umožňuje oproštění se od oslabujících sugescí.
Určitě vás napadne otázka: Proč není tak účinná metoda výuky rozšířena na školách? Důvodem je velmi malá pružnost školského systému a
také vysoká náročnost na učitele.
Ale už i u nás se objevily první vlaštovky jazykových škol, kde se vyučuje sugestopedicky. V jižních Čechách je to jazyková škola Lingo se
sídlem v Českých Budějovicích a pobočkami v Třeboni, Táboře, Soběslavi a Českém Krumlově.
Ludmila Nováková
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Soběslavská odborná konference

Hravé prázdniny
Hravé prázdniny čekaly na děti, které se
zúčastnily letního tábora v Dírné. Zajímavě pojatá celotáborová hra jim nabízela celou řadu
soutěží, sportovních aktivit i činností, ve kterých si prohloubily a rozšířily poznatky. Soutěžili celé oddíly i jednotlivci. Veškeré aktivity
dětí byly pravidelně hodnoceny formou bodování, zvláštních táborových platidel tzv.
„dírenských čmrdlíků“ a „Bobříků“.
Bobříka zručnosti děti získaly za výrobu papírových rybiček, stavbu domečků z přírodního
materiálu a netradiční soutěž s vajíčky. Při těchto
činnostech jim nechyběla fantazie, trpělivost a šikovnost. Bobřík orientace se stal motivací závodu, ve kterém se děti snažily v co nejkratším čase
proběhnout označenou trať a na kontrolních stanovištích plnit úkoly z různých disciplín. Bobřík
míření patřil dětem, které se zúčastnily střelby ze
vzduchovky, turnaje ve vybíjené a zábavné hry
„Bizoni“. Za Přírodovědnou sazku dostaly děti
„Bobříka květin“. Vyvrcholením sportovního zápolení byla tradiční atletická olympiáda. Na
úspěšné sportovce čekaly nejen diplomy a věcné
ceny, ale i splnění Bobříka mrštnosti. Atraktivní
odpoledne připravili pro děti členové Sboru dobrovolných hasičů z Přehořova a Vodní záchranné
služby ze Soběslavi. Poutavou a srozumitelnou
formou seznámili děti s pravidly protipožární
ochrany a se zásadami první pomoci. Nechyběly
praktické ukázky a jízda na raftech.
Do programu byly rovněž zařazeny běžné táborové aktivity: strašidelná noční procházka,
drobné pohybové hry, opičí dráha, posezení u
táborového ohně, zpěv s doprovodem kytary i
diskotéky. Uskutečnil se i hezký výlet na Červenou Lhotu. Závěr tábora patřil slavnostnímu vyhlášení výsledků celotáborové hry, předání
medailí a věcných cen.
Za úspěšný průběh tábora patří poděkování
organizátorům tábora, členům Sboru dobrovolných hasičů z Přehořova, členům Vodní záchranné služby Soběslav, p. Ondřejovi za ukázky
kynologického výcviku, Obecnímu úřadu v Dírné, p. Wratislavovi, Průšovi a obětavým sponzorům: EFKO – Veselí nad Lužnicí, Madeta –
Řípec, FONTEA – Veselí nad Lužnicí, Zemědělské družstvo Pluhův Žďár, BOHEMIA CHIPS –
Choustník p. Gajdolín, Trio – pí Laňková, p. Šimák, Suchan, Klečacký, Fogl, pí Staňková, Forstáková, Nejedlá.
Dagmar Pechová

Již druhým rokem pořádá v Soběslavi společnost GOLDIM odbornou konferenci určenou
pro zdravotní sestřičky především od dětských lékařů. Zúčastnit se jí však mohou sestry i od
lékařů jiných specializací.
Celkově se jedná o jubilejní 5. ročník konference, která se tentokrát bude konat ve větších prostorách Kulturního domu města Soběslavi.
Konference proběhne opět ve spolupráci s Českou asociací sester a pod záštitou Ing. Jindřicha
Bláhy, starosty města Soběslav. Odborným garantem akce je MUDr. Petr Tláskal, CSc., nutricionista, dietolog a pediatr z Oddělení léčebné výživy ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze.
Program konference nabízí řadu zajímavých a poutavých témat zaměřených především na problematiku pediatrie. Přednášet budou významní čeští odborníci z oboru psychologie, výživy, dermatologie a dalších oblastí. S nabídkou přednášky oslovili společnost GOLDIM také účastníci
loňského ročníku, kteří rovněž dostanou možnost prezentovat se s tématem z jejich oboru.
Atmosféru celé akce pomohou v přestávce mezi přednáškami zpříjemnit děti z Dětského domova v Radeníně se svým krásným programem.
Většina z vás společnost GOLDIM zná, ale pro všechny ostatní jsem požádala o krátké představení Martinu Ježkovou, která je specialistou na marketing.
GOLDIM spol. s r.o. je česká rodinná společnost se sídlem v Soběslavi. Od svého založení
v roce 1992 se zaměřujeme na vývoj a výrobu potravin, které přispívají k podpoře zdraví všech věkových skupin našeho obyvatelstva.
Náš sortiment nyní zahrnuje následující produkty:
· vysoce kvalitní potraviny pro kojeneckou a dětskou výživu – Kozí kaše®, BABIO® a
ČIPERKA®
· doplňky stravy – ProbioFlora®, Formule Játra, Formule Šalvěj, UROefekt®, UROefekt® junior, BIO ZELENÝ JEČMEN
· rehydratační roztoky (potraviny pro zvláštní lékařské účely) – Kulíšek®, Kulíšek forte®, Iontia® prebio, Iontia® prebio vanilková.
Část sortimentu, který obsahuje více než 60 druhů speciálních potravin, vyrábíme v kvalitě BIO.
Jak zaručujete kvalitu vašich výrobků?
Kvalita a nezávadnost našich výrobků je zaručena systémem několikanásobných kontrol, do
kterého se pravidelně i náhodně zapojují:
- Státní zemědělská a potravinářská inspekce
- ISO – systém řízení výroby
- HACCP – systém kritických bodů, záruka zdravotní bezpečnosti potravin
- u produktů vyráběných v kvalitě bio navíc ABCERT AG – společnost provádějící každoročně
kontrolu a certifikaci bioprodukce s pověřením Ministerstva zemědělství.
Péči o své zákazníky věnujeme nejvyšší pozornost a jejich názory a podněty následně promítáme do dalšího vývoje. Věříme, že každý může nalézt v našem sortimentu to, co mu bude chutnat a
zároveň přispívat k dobrému zdravotnímu stavu a udržení dobré psychické pohody.
Kde si můžeme vaše produkty koupit?
Se všemi našimi produkty se můžete seznámit v návštěvní místnosti našeho výrobního závodu
v Soběslavi (v bývalém areálu podniku Lada Soběslav), kde si také můžete jakýkoliv z vámi vybraných výrobků zakoupit.
S Martinou Ježkovou připravila J. Kocourková
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Blatský kroj boduje
na soutěži krásy

Vystoupení na Kubešově Soběslavi
Třetí červencový víkend patří v Soběslavi tradičně mezinárodnímu festivalu dechových hudeb Kubešova Soběslav. Na jeho devatenáctém ročníku se v sobotu představila i Soběslavská chasa mladá.
Po krátkém úvodu moderátorů Alexandra Hemaly a Martina Hlaváčka
dostal prostor soběslavský soubor. Ten se prezentoval pásmem, které poctivě piluje už od stavění máje. I přes velké teplo a nekonzistentní taneční
povrch se vystoupení podařilo a publikum jej už od jeho úvodu oceňovalo
potleskem.
Jako zaslouženou odměnu za odvedenou práci si pak souboráci dopřáli
měsíční prázdniny, které v půli srpna utnulo soustředění, na němž si chasa
připraví zbrusu nová pásma.

Jak jsme prožívali okupaci
V srpnu uplynulo 45 let od vstupu vojsk
„spřátelených“ armád na naše území. Podělím
se s vámi o moje vzpomínky na tehdejší dobu.
V noci ze 20. na 21. srpna 1968 jsme doma
slyšeli podivné dunění. V pět hodin mě matka
vzbudila a ihned jsme sedli k rádiu, které hlásilo, že k nám vtrhla vojska Varšavské smlouvy.
Ihned jsme, jako mnozí, běželi nakoupit nějaké
potraviny - co kdyby. Od Zvěrotic, bydleli jsme
tehdy na konci města, se již valila armáda. Nákladní auta plná vojáků zůstala stát v ulici. Nevěděli jsme, co máme dělat, raději jsme se s
vojáky nebavili. Nad hlavami přelétala těžká nákladní letadla, která přistávala na letišti v Bechyni. Neustále jsme poslouchali, dokud se
vysílalo popravdě, co se děje. Samozřejmě, že
jsme měli všichni strach.
Druhý den jsem vezla rok a půl starou dceru
z jeslí. U Otavanu nevybral tank zatáčku a najel
do sloupu elektrického vedení. Spadlé dráty se
zastavily snad metr nad kočárkem. Kolem stálo
mnoho lidí, všichni byli vyděšeni. Samozřejmě
lidé stáli na chodnících a sledovali neustávající
kolony a volali na vojáky, že je tady nechceme.
Na všech možných plochách se objevily plakáty vyjadřující odpor proti okupaci. Doma

V druhém srpnovém týdnu
obdržela Soběslavská chasa mladá pro ni celkem nevšední dotaz
týkající se možnosti výpůjčky
dámského blatského kroje. Milá
mladá slečna Marie Straková, reprezentující Českou republiku na
Miss Wakacji (miss léto) konané
až na území sousedního Polska,
nutně potřebovala v rámci podmínek účasti v soutěži v jednom
z kol prezentovat lidový kroj. Chasa mladá se jí proto rozhodla i přes poněkud napjaté časové možnosti všemi silami pomoci a kroj pro ni
zajistila.
Miss Wakacji není totiž jen tak ledajaká soutěž krásy! Tento rok se konal v amfiteátru ve Wisle již její 28. ročník a konkurenci tvořily nejen dívky z Evropy, ale i z Afriky či Asie. Jedná se tedy o velmi prestižní soutěž,
o kterou se každoročně zajímá mnoho fotografů a již ostřížím zrakem sledují i polské televizní stanice. Ty ostatně živě odvysílaly finálový večer
celé soutěže, nesoucí se v podobném duchu jako české Miss.
Navzdory velké konkurenci získala Marie Straková titul Miss Tomi
Heft a domů si odvezla nejen řadu darů, ale i cennou životní zkušenost.
Svým úspěšným počínáním reprezentovala nejen Českou republiku, nýbrž také etnografickou oblast blat, za což jí patří nemalý dík. Soběslavská
chasa mladá by tak chtěla Marii Strakové poblahopřát k dosaženému výsledku a zároveň popřát úspěchy v dalších soutěžích krásy konaných
v budoucnu.
Vojtěch Hrůša, vedoucí souboru SCHM

jsme se hned také vrhli na výrobu plakátů. Namalovala jsem na arch balicího papíru sochu
“Sbratření” s tím, že ruský voják tomu českému
vráží do zad nůž. Plakáty jsme v noci šly s matkou vylepovat. U Slunce stálo několik ruských
ozbrojených vojáků a regulovčík a čekali na další kolony. Naštěstí si nás nevšimli. Plakáty a nápisy se objevovaly, kde to jen bylo možné.
Proběhlo i několik stávek vyjadřujících odpor
k okupaci.
Do čerstvě postavených paneláků na sídlišti
Družstevní se honem stěhovali nájemníci, i
když domy ještě nebyly zkolaudované. Panovala obava, že byty zaberou Rusové, jejichž štáb
byl v Dráchově. Nakonec se však vojska stáhla
jinam.
Vždy si říkám, co by se stalo, kdyby se okupace dožil můj otec. Datum jeho narození je právě 21.8.
V roce 2005 jsem se rozjela do Ruska navštívit svoji kamarádku. Manžel její sestry byl jedním z mladých vojáčků, kteří k nám v srpnu
1968 přijeli. Dostal se i do českých rodin.
“Vy jste se už tenkrát měli líp než se máme
my dnes”, řekl mi. Nezbylo mi, než mu mlčky
dát za pravdu. A mohli jsme se mít ještě lépe,
kdyby sem oni tenkrát nepřišli.
/pek/

OZNÁMENÍ ZAHRÁDKÁŘŮ
Český zahrádkářský svaz Soběslav připravuje ve dnech 4. a 5. 10. 2013 výstavu ovoce
a zeleniny na moštárně. V pátek i v sobotu bude otevřeno od 9.00 do 17.00 hodin.
Dne 3. října od 16 hodin budeme v prostorách moštárny přijímat vzorky ovoce
(počet 3 – 5 ks od jednoho druhu). Žádáme pěstitele, kteří chtějí prezentovat
své výpěstky, aby nám je v uvedený den donesli.
Děkujeme všem a těšíme se, že na letošní výstavě ovoce bude vyhlášeno
nejlepší jablko Soběslavska.

Knihkupectví U sv. Víta
·
·
·
·
·
·

Nejprodávanější tituly v srpnu:
P. Lintner: Pohledy soběslavské 3
R. Thomasová: Kašmírový šál
O. Havlová: Síla věcnosti
I. Obermannová: Dopisy Kafkovi
J. Grisham: Podfuk
I. Devátá: Jak jsem se zbláznila

Knihkupectví
Books & Books s.r.o.
Protifašistických bojovníků 128, Soběslav
Nejprodávanější na www.ajshop.cz
1) Project 2 Third Ed. Workbook Pack Czech
Edition
2) Happy House 2 (New Ed.)
Pracovní sešit + MultiROM
3) Deutsch.com 1 Kursbuch

Nejprodávanější na
www.bookshop.cz
1) Wreck This Journal:
To Create is to Destroy - Smith, Keri
2) Inferno - Brown, Dan
3) Polymer Clay Color Inspirations
- Haunani L., Maggio M.

Český zahrádkářský svaz
Soběslav oznamuje, že od září
2013 zahajuje moštování ovoce.
Záznamy objednávek na tel. čísle
732 583 707 ing. Kotoun.

září 2013
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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 ZÁŘÍ 2013
Vážení diváci, prázdniny a dovolené utekly jako voda a na většinu z nás čekají
každodenní starosti v zaměstnání nebo ve škole. Proto bychom Vám chtěli naší filmovou nabídkou zpestřit toto, poněkud smutné období. Upozorňujeme, že od září
se vracíme k původním promítacím časům, tj. v 17 a 20 hodin. V programu mají zastoupení všechny žánry od komedie až po sci-fi. Ale co nás může těšit, jsou dvě
premiéry českých filmů a podle zkušeností, o domácí tituly je vždy největší zájem.
Hřebejkovy „LÍBÁNKY“ prezentovaly českou filmovou tvorbu na MFF v Karlových Varech a hned získaly cenu za režii. Tandem Hřebejk – Jarchovský s přední
českou herečkou Annou Geislerovou zřejmě funguje na výbornou, a proto mohla
vzniknout trilogie příběhů ze současnosti, tvořená úspěšnými filmy Kawasakiho
růže, Nevinnost a Líbánky. Společným jmenovatelem těchto snímků je tajemství
skryté v minulosti, které po letech zasahuje do života postav. Líbánky se odehrávají
v čase dvou dnů svatební oslavy v prosluněném dni v romantické krajině a zdá se,
že budou skutečně nejkrásnějším začátkem společného života. Ovšem, kdyby se na
svatební hostině náhle neobjevil nezvaný host. Toho chlápka je třeba dostat co nejrychleji pryč. Některá tajemství by prostě neměla být prozrazena. Konečně jsou tu i
„DONŠAJNI“ Jiřího Menzela s pohledem do zákulisí operního souboru na malém
městě při přípravách představení Mozartova Dona Giovanniho. Nechybí příběh o
lásce, zklamání z lásky k opeře a také o celoživotní vášni k operní pěvkyni. To vše
s nadsázkou a humorem typickým pro Menzelovy filmy. Kromě Libušky Šafránkové a Jana Hartla můžeme vidět i v poslední filmové roli Jiřinu Jiráskovou.
„REVIVAL“ se stává ukázkovým příkladem multigeneračního filmu, v němž si
každá generace najde to své. I u nás zaznamenal během dvouměsíčního promítání
velký úspěch a stojí za to jej reprízovat.
Pro fanoušky X-Manů je připraven „WOLVERINE“ v podání Hugha Jackmana, který je superhrdina a poprvé v životě se cítí zranitelný. Zdaleka nebojuje jen se
samurajskými meči, ale i s vlastní smrtelností. Příběh se odehrává v Japonsku a většina herců díky japonskému původu není známá, což snímek umocňuje. V tomto
případě si počkejte na bonusovou scénu po první části závěrečných titulků, nejlepší
scénu na celém filmu. Partička kolem Adama Sandlera se vrací v „MACHŘI 2“,
což bylo logickým vyústěním úspěchu jedničky. Snad Vás povedené vtípky dokážou pobavit víc, než byste čekali při návratu Lennyho a jeho rodiny do rodného
města ke svým kamarádům. Málokterý film má tak vysoké hodnocení diváků i recenzentů jako „NEJVYŠŠÍ NABÍDKA“. Podařilo se skloubit půvab starožitností
s poetikou vztahu dvou zvláštních lidí, znalcem umění a samotářem a tajemnou ženou. Nádhernou podmanivou hudbu k tomuto snímku má na svědomí Ennio Morricone, kterého proslavila hlavně hudba k filmu Tenkrát na Západě. Životopisné
drama „DIANA“ vypráví příběh známé princezny z Walesu a zachycuje poslední
dva roky jejího života. Po rozvodu s Charlesem se začal její život ubírat směrem
k potřebám třetího světa a charita se stala jejím novým životním posláním. Jsou to
roky, které pro veřejnost skrývají nejedno tajemství. Roli Lady Diany ztvárnila
skvělá britská herečka Naomi Watts.
Pro dětské publikum budou zásadní „ŠMOULOVÉ 2“. Je to rychlé, jednoduché, má to krátkou stopáž a vtipy jsou tak akorát srozumitelné, takže se mrňouskové nudit nebudou. Modrá parta je patřičně roztomilá, vtipně do něčeho naráží a
Gargamel schytá několik povinných úderů, ale to zkrátka k podobným filmům patří. Hlavním hrdinou nového filmu od studia Pixar je práškovací letadlo, které chce
závodit a zároveň se bojí výšek. Požádá proto o pomoc zkušeného bojového letce.
Snímek „LETADLA“ se odehrává ve stejném světě jako úspěšná série Auta. Pro
velký zájem ještě zopakujeme příběh ze školy strašení „UNIVERZITA PRO
PŘÍŠERKY“. Tyhle animáky jsou uváděny ve 3D.
Doufáme, že si vyberete z našeho zářijového programu podle svého vkusu a
uvidíme se s Vámi v našem kině.
Kolektiv Kino Soběslav
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Program Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí – září 2013
· Sobota 7. 9.
LYNX LAN Tour
Turnaj skupin i jednotlivců v počítačových
hrách.
Vem kamarády a přijďte si zahrát na LANku.
Pro nejlepší máme připravené zajímavé ceny.
Hrát budeme na herních sestavách LYNX hry
Call of Duty 4 a Trackmania Nations. Celkový možný počet hráčů je 64, registruj se proto
ZDARMA on-line na www.lynxlantour.cz.
Pořádá VTR Computers a český výrobce
značkových počítačů LYNX.
Malý sál KD od 14 hodin. Startovné zdarma.
· Pátek 20. 9.
VESELSKÉ MUZICÍROVÁNÍ
CIRKUS PONORKA (Praha)
MÁCA + MAJDA + CIHELNA (Veselí n/L)
NEVER BEEN TO JAMAICA (Ukulele ČB)
Rybníček za KD od 20 hodin. Vstupné dobrovolné.

Pozvánka na setkání s Josefem Zímou

· Pátek 27. 9.
John Patrick, úprava Kamil Modl
RAJČATŮM SE LETOS NEDAŘÍ
Divadelní spolek Chvalovský Soběslav
Režie Kamil Modl. Velký sál KD od 19.30
hodin. Vstupné mimo předplatné 80 Kč.
· Pondělí 30. 9. - čtvrtek 3. 10.
PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH z fondu
Městské knihovny Veselí nad Lužnicí.
Vestibul KD.
Otevřeno denně 8 – 11 hodin, 12 – 17 hodin.
· Úterý 1. 10. – čtvrtek 3. 10.
DĚTSKÁ BURZA
dětského a těhotenského oblečení, kočárků,
hraček, knížek, obuvi, sportovního vybavení,
autosedaček… Pořádá Rodičovské centrum
Semaforáček. Příjem zboží: úterý 1. října od
16 do 18 hodin. Prodej zboží: středa 2. října
od 9.30 do 17 hodin. Výdej zboží a vyplacení: čtvrtek 3. října od 16 do 17.30 hodin.
Velký sál KD, bližší informace na stránkách:
www.webareal.cz/semaforacek.
Věra Suchodolová

Občanské sdružení Řípecké ženy pořádá setkání s nekorunovaným králem a legendou české
dechovky Josefem Zímou. Jedná se o klubový pořad s názvem „Sejdeme se na Vlachovce aneb
bez písničky se žít nedá“.
Zpěvák má vazby na Řípec, jeho maminka se zde narodila a Josef Zíma měl a ještě má v obci
mnoho přátel z mládí a rád vzpomíná na chvíle strávené u příbuzných a s přáteli. „Velké zpívávané“ před poutí, kde byl v minulých letech i on, jsou pro pamětníky i hosty nezapomenutelné.
Klubový večer proběhne v Řípci v hospodě v neděli 8. září 2013 od 17 hodin.
Vstupné je 100 Kč, předprodej vstupenek v místní knihovně v Řípci 5. 9. od 18 h do 19.30 hodin a v Infocentru ve Veselí n/L.
www.ripec.cz, knihovna.ripec@cbox.cz.
Anna Javorská

PŘIPRAVUJEME v KD Veselí n/L:
· Středa 9. října
HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE
MARTIN KRAUS
A ROMAN VOJTEK
V pořadu budou herci nejen odpovídat na dotazy diváků, ale i
zpívat a tančit.
Velký sál KD od 19.30 hodin.
Prodej vstupenek byl již zahájen.

· Čtvrtek 24. října
KOLEGA MELA GIBSONA
One man show, komedie i komorní příběh s písničkami a tanečními kreacemi upravené
přímo na tělo protagonistovi
Martinovi Trnavskému.
Hraje: Martin Trnavský
Režie: Jakub Nvota
Velký sál KD od 19.30 hodin.
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Z činnosti hasičů
Události PS Soběslav 15.7.2013 – 17.8.2013
 15.7. Čerpání vody ze zatopené studny v obci
Klenovice.
 17.7. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u obce Kvasejovice.
 17.7. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu v Bechyňské ulici.
 18.7. Spolupráce se ZZS při transportu pacienta do sanitního vozu.
 18.7. Likvidace úniku ropných produktů na
hladinu Černovického potoka v Soběslavi.
 19.7. Odstranění padlého stromu z vozovky u
obce Roudná.
 23.7. Požár osobního automobilu na Chvalovského nábřeží.
 24.7. Požár lisu na slámu a strniště u obce
Choustník. Zásah byl proveden ve spolupráci
s jednotkami SDHO Tučapy a Choustník.
 24.7. Odstranění sršního hnízda v obci Roudná.
 26.7. Odstranění následků dopravní nehody
2 osobních automobilů u obce Vesce. Při nehodě byly zraněny 4 osoby.
 26.7. Požár lesní hrabanky na ploše cca 500
2
m u obce Choustník. Zásah byl proveden ve
spolupráci s jednotkami SDHO Tučapy a
Choustník.
 27.7. Čerpání vody ze zatopené studny v obci
Klenovice.
 28.7. Spolupráce se ZZS při transportu pacienta do sanitního vozu.
 29.7. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u obce Řípec.
Konzultant zdravé výživy a alternativní
medicíny Miroslav Němec z důvodu dovolené v září do Soběslavi nepřijede. Další konzultace se koná v sobotu 5. října od 9 hod.
v soukromém domě - Pekárikovi, v ulici Nerudova 293/II, naproti pekárně.

Alena Čermáková
Malířka zla i radosti
Jedna z předních figuralistek, výrazná představitelka čs. socialistického realismu stalinského typu, ale také autorka zpěvných kytic a zátiší,
mořských motivů a venkovských zákoutí, je
svým rozsáhlým dílem (více než 100 položek)
představena v Obrazárně Špejchar Želeč. Termín odvážné retrospektivní výstavy, postavené
ze zápůjček sběratelů ze Slovenska, Německa,
Lužice a Uzbekistánu je od 1. září do 30.
listopadu 2013.
Výstava je přístupná každý den kromě pondělí od 10.00 do 18.00 hod. Vstupné 30 Kč dospělí a 20 Kč děti a důchodci platí do celé
budovy Špejcharu Želeč a je tedy možné při
návštěvě zhlédnout také víc jak sto exponátů
v Muzeu staré zemědělské techniky,
umístěných v přízemí.
Pavel Šmidrkal, kurátor výstavy
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 29.7. Odstraňování stromů a větví padlých na
vozovku u obcí Skalice, Nedvědice, Planá
n/L a Turovec.
 30.7. Odstranění nečistot a naplavenin po přívalovém dešti a krupobití u dětského tábora
v Soběslavi.
 2.8. Odstranění následků střetu osobního automobilu a divokého prasete na silnici č. 3 u
Veselí n/L.
 3.8. Asistence při odstraňování naplavenin po
přívalovém dešti v Plané n/L.
 3.8. Odstranění úniku provozních náplní z osobního automobilu na nám. Republiky.
 4.8. Odstraňování stromů a větví padlých na
vozovku v Soběslavi, Veselí n/L a Borkovicích.
 5.8. Odstraňování stromů a větví padlých na
vozovku v Chabrovicích a Veselí n/L.
 6.8. Odstranění následků dopravní nehody 2 osobních a nákladního automobilu u obce Horusice. Při nehodě byly zraněny 3 osoby.
 6.8. Odstranění stromu padlého na vozovku
v Předboři.
 7.8. Odstraňování stromů a větví padlých na
vozovku a ohrožujících obytné budovy
v Tříklasovicích, Zvěroticích a Soběslavi.
 8.8. Odstranění stromu padlého do kolejiště
v obci Doubí.
 8.8. Požár slámy na poli u obce Brandlín. Zásah byl proveden ve spolupráci s jednotkou
SDHO Tučapy.
 11.8. Požár slámy na poli u obce Drahov. Zásah byl proveden ve spolupráci s jednotkou
SDHO Veselí n/L.
 12.8. Odstranění úniku provozních náplní
z osobního automobilu v Soběslavi.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice

Chválíme
Chtěla bych upozornit na vynikající reakci recepčního na Automotoklubu Karvánky v Soběslavi.
V pátek 19. 7. v odpoledních hodinách
přiběhla do recepce ubytovaná rodina, že jejich spolubydlící zkolaboval. Nevěděli, co
s ním, a tak se obrátili na recepčního, mého
známého Michala Jacsu. Ten okamžitě zavolal první pomoc, udal polohu, poradil podle
rad dispečerky, co zatím dělat než dorazí
rychlá pomoc a poté čekal na sanitku a navigoval ji. Nevím, jak situace dopadla, ale
myslím, že v tomto kempu je vynikající personál.
Novotná

TANEČNÍ STUDIO
ŽÁBA
VESELÍ NAD LUŽNICÍ
otevírá od září 2013 TANEČNÍ PŘÍPRAVKU
pro děti ze Soběslavi a okolí narozené v roce
2007 a 2008. Nábor se koná v pondělí
16. září od 17 hodin v Domě dětí a mládeže
Soběslav. Trénovat budeme 2x týdně v sále
DDM Soběslav.
Případné dotazy na telefonu: 723 732 175

17

Policejní zápisník
 L.M. dne 1.7.2013 odcizil v OD Tesco v Soběslavi potraviny v hodnotě 319,- Kč ku škodě Tesco Stores, a to i přes skutečnost, že byl
za takový čin v posledních třech letech odsouzen Okresním soudem v Táboře.
 Neznámý pachatel dne 2.7.2013 odcizil z volně přístupné louky v k.ú. obce Klenovice zemědělské příslušenství (kombinátor skládací délka 4 m - 5.000,- Kč, sedmiradličný podmítací pluh - délka 7 m - 5.000,- Kč, 6 ks zemědělských bran každá - 7.800,- Kč, nahrnovací
kolo Potinger 2.000,- Kč), vše ku škodě J.K.
 NP dne 15.7.2013 nezjištěným nástrojem odstranil visací zámek, poté odcizil víčko nádrže bagru CAT 325 a dále 150 litrů motorové
nafty z nádrže bagru, čímž způsobil firmě
ZPS JH škodu ve výši 8.500,- Kč.
 NP dne 22.7.2013 odcizil u koupaliště v ul.
Obchodní v obci Soběslav z kolostavu horské
jízdní kolo značky MERIDA, model MATTS
40-D, barvy SILK MATT Black v hodnotě
10.490,- Kč, čímž způsobil osobě D.S. škodu
na odcizení v celkové výši 10.879,- Kč. Dále
odcizil crosové jízdní kolo značky APACHE,
model X3-2013, barvy bílé včetně příslušenství v celkové hodnotě 10.087,- Kč ku škodě
A.Č.
 NP dne 26.7.2013 v ulici Horní Příkopy v obci
Soběslav odcizil jízdní kolo značky KROSS
HEXAGON F3, barva kola bílá v hodnotě
7.988,- ku škodě E.Z., na sídl. Míru u OD
Trio odcizil dámské trekingové jízdní kolo,
značky APACHE, barva bílo-černá v hodnotě 9.000,- Kč, ku škodě R.V., u koupaliště
v ul. Obchodní v Soběslavi odcizil z kolostavu pánské horské kolo zn. Merida, černožluté
barvy, v hodnotě 20.000,- Kč, ku škodě J.Š. a
na stejném místě dále pánské jízdní kolo zn.
Author, stříbrné barvy v hodnotě 10.000,Kč, ku škodě D.P.
 NP dne 30.7.2013 v nestřežený okamžik odcizil v kadeřnictví v obci Soběslav volně odloženou dámskou látkovou sportovní tašku,
s kterou následně z kadeřnictví utekl, čímž
způsobil poškozené V.J. celkovou škodu
6.049,- Kč.
OOP Soběslav

Zveme všechny současné i bývalé
zaměstnance závodu Silnice
na setkání, které se koná
dne 6. 9. 2013 v 17 h v restauraci
„U Černé kočky“ v Soběslavi.
Těšíme se na Vás. Hana Ungrová

Výkup kožek
Pondělí 2. 9. 2013 u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 h
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Na návštěvě u Petry Sedláčkové - Hanzlíkové
Petra Hanzlíková je sympatická černovláska
s uhrančivýma očima, která miluje přírodu, má
šikovné ruce a v malebné vesničce Zálší nedaleko Soběslavi provozuje ryteckou dílnu. Jejím
koníčkem je myslivost a jistě mnozí z vás vědí,
že měsíc červen je již víc než půlstoletí označován měsícem myslivosti a ochrany přírody. Pro
Petru byl ale ten letošní červen ještě něčím výjimečný. Jednak se po letech dočkala nádherných
osmi štěnátek od hladkosrsté jezevčice Cilky a
jednak se vdala a ke svému příjmení přidala
ještě nové - Sedláčková.

Má cesta k myslivosti přirozeně vyplynula z
rodinné situace, děda byl celý život hajný, taťka
je myslivec. Samozřejmě jsem odmalička měla
ráda zvířata a přírodu, bez toho se myslivost
dělat nedá.
Jak myslivost vnímáš a co pro Tebe znamená?
Myslivost vnímám jako jednu z nejkrásnějších činností. Spojuje pobyt v přírodě, péči
o zvěř, krajinu a sdružuje zajímavé lidi s podobnými zájmy. Také je to pro mě relaxace
v přírodě, ať už při procházkách nebo při čekané
na posedu. Každý si na myslivosti může vybrat
to, co je mu nejbližší.
Jak často chodíš do lesa?
Dříve při cvičení mé fenky jezevčíka to bylo
téměř denně, nyní z důvodu časové vytíženosti
se do lesa bohužel nedostanu tak často, jak bych
si sama přála. Ale nyní budu cvičit nové štěňátko, a tak do lesa zavítám častěji.

Petra je zároveň předsedkyně DIANY - 1.
mysliveckého spolku žen, dále členka mysliveckého sdružení Blata Zálší a členka kynologické komise okresního mysliveckého spolku v
Táboře. K tomu všemu je majitelkou vlastní
chovatelské stanice hladkosrstých jezevčíků
„Z rytecké dílny.“
Kdo Tě k myslivosti přivedl?

Pozvánka do Veselí n/L
11. ročník Vodáckého triatlonu EPI
3 km běh, 10 km MTB - horské kolo, 2 km loď

Sobota 28. září 2013
9 - 11.30 h Prezence
12 h Start dětí - pouze běh
12.30 h Vyhlášení závodu dětí
13 h Start vodáckého triatlonu – jednotlivci i štafety
· 14:30 h Vyhlášení vodáckého triatlonu
Kategorie
· muži do 40 let a nad 40 let
· ženy do 40 let a nad 40 let
· kategorie dětí 1 - 15 let (pouze běh)
· tříčlenné štafety
· čtyřčlenné štafety (loď ve dvojici)
Více na www.vodackytriatlon.cz
mah

·
·
·
·

Jakými zbraněmi lovíš a máš už nějaké zajímavé úlovky?
Vlastním dvě kulovnice, brokovou kozlici a
malorážku. Lov pro mě není prioritou, ale pár
zajímavých úlovků mám. Nejvíce si cením trofeje raritního jelena siky - nepravidelného desateráka, trofeje jelena evropského a dále několika
divočáků ulovených na naháňkách.
Máš ráda koně. Jezdíš na koni do lesa?
Sice vlastním kobylku českého teplokrevníka, ale spíše než v lese jezdím na jízdárně nebo
na vyjížďky po Blatech, kde jsou krásné a
rozlehlé louky.

Co Tě přivedlo k umělecké činnosti?
Odmala jsem ráda kreslila a tvořila rukama,
na základní škole jsem navštěvovala Lidovou
školu umění ve Veselí nad Lužnicí. Poté jsem
se rozhodla studovat střední školu s uměleckým
zaměřením, dále jsem pokračovala studiem na
Vyšší odborné uměleckoprůmyslové škole v
Jablonci nad Nisou - v oboru rytectví medailí a
mincí. Odtud to byl jen krůček k rytectví zbraní.
Kde bereš inspiraci k rytinám?
Inspirace je prakticky všude kolem nás, nejraději přenáším do rytin scény, které jsem sama
viděla v přírodě, a přišly mi zajímavé. Spoustu
inspirace se také dá najít na internetu ...
Máš nějaké další záliby kromě práce, myslivosti, koní a kynologie?
Dá se říci, že nic jiného už nestíhám. Někdy
bych potřebovala, aby měl den víc než jen 24
hodin.
Co si přeješ do budoucna?
Chci se nadále ve své práci zlepšovat, rozvíjet a mít spokojené zákazníky, kteří se ke mně
rádi vracejí.
Práce Petry Hanzlíkové si lze prohlédnout
na www.hanzlikova-rytectvi.wz.cz
mah + jk (zdroj Veselsko)

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR – ZÁŘÍ
· TÁBORSKÁ SETKÁNÍ 2013

13. – 15. září
Do programu třídenního festivalového dění, se
Divadlo Oskara Nedbala Tábor zapojuje:
otevřeným Divadelním informačním centrem
(9.00 – 17.00) – výstavami v divadelních prostorách – prohlídkami divadelních budov s výkladem – otevřenou divadelní kavárničkou ve
vestibulu – promítáním festivalových dokumentů z minulých tří ročníků (neděle – 14, 15,
16 hodin) - zooparkem ve spolupráci se ZOO
Tábor–Větrovy – instalací modulové železnice
ve foyeru – dílničkami drátování a malování na
sklo pro malé i velké
· Pondělí 9.
18.00!!!
BIG BAND - Ústřední hudby AČR
· Neděle 15.
14.00
OHLÉDNUTÍ za Táborskými setkáními

Oddíl turistiky při TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí
vás zve na K R Č Í N Ů V L A B Y R I N T V K R A J I R Y B N Í K Ů
sobota 21. září
27. ročník orientačního turistického pochodu a jízdy na kole kolem
rybníků Třeboňské pánve. Trasy 10 – 125 km
Start od 6 do 10 hodin od bufetu Hokejka v areálu TJ Lokomotiva. Startovné 20 Kč.
Informace na tel. 724 172 827, 720 284 380, 381 548 180.

· Neděle 15.

19.00
Dražičtí komedianti Dražice
ZÁSKOK - Úsměvné zahájení sezony

· Čtvrtek 19.

19.00
317. Barevný čtvrtek aneb Od Tábora
až na konec světa
HOLANDSKO NA LODI

· Sobota 21.

19.00
MYDLIBABA A TY DRUHÉ
aneb Třikrát do černého
Komorní představení s Lubou Skořepovou

· Úterý 24.

19.00
ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU
Hudební retrokomedie

· Středa 25.

19.00
Kruh přátel hudby
INSPIRACE (nejen) JAPONSKEM
Kenji Seizan Osako - bambusové flétny šakuhači
Shoko Kono - klavír

· Pátek 27.

19.00
Divadelní soubor Tábor o. s.
POVSTÁNÍ KUBÁTA KUBÁTA

· Neděle 29.

14.30
Přijďte s dětmi do divadla
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Pohádkový muzikál

září 2013
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FK Rašelina Soběslav: Sedí zleva Novák, Mazouch T., Maršík, Peltán, Janovský, Žalda, Smrž, Hromada. Stojí zleva Maršík vedoucí mužstva, Hnilička,
Petrů, Podlaha, Diviš, Trtík, Hanzal, Fischer, Hajič trenér, Janoušek, Šmídmajer, Jelínek, Janovský zdravotník.

Letní turnaj mužů v kopané 2013
V areálu TJ Spartak Soběslav se uskutečnil v sobotu 27. července již
19. ročník turnaje „O pohár starosty města Soběslav“. Za velmi pěkného
počasí turnaji přihlíželo přibližně 150 diváků. Zúčastnila se družstva SK
Dynamo České Budějovice U21, FC MAS Táborsko U19, SK Benešov a
domácí FK Rašelina Soběslav.
Prvního ročníku turnaje v roce 1994 se zúčastnily tyto týmy: Dukla Tábor (divize), TJ Malšice (Krajský přebor), Sparta Praha B (II. liga), za kterou hrál Jan Koller a FK Spartak Soběslav (I. A třída).

VÝSLEDKY:
1. semifinále:
· FK Rašelina Soběslav – SK Benešov 0:1 (0:1)

Branky: 2´ Žák (11)
Rozhodčí: Šimšík, Eibl, Herzog
Sestava: Kuník (35´Hnilička), Petrů, Hromada, Maršík, Diviš
(35´Mazouch T.), Janovský ( 35´Novák), Žalda (43´Hanzal), Podlaha, Janoušek, Jelínek (57´ Trtík), Fischer (35´Šmídmajer)

2. semifinále:
· SK Dynamo České Budějovice – FC MAS Táborsko U19 2:0 (1:0)
Branky: 18´ Halama, 66´ Dobal
Rozhodčí: Herzog, Eibl, Novák

O 3. místo:
· FK Rašelina Soběslav – FC MAS Táborsko U19 1:1(0:1) na penalty

4:3
Branky: 69´ Šmídmajer – 22´ Honza
Pokutové kopy proměnili Fischer, Maršík, Jelínek, Podlaha – Svatek,
Bašta, Hladík
Rozhodčí: Eibl, Herzog, Šimšík
Sestava: Kuník (35´Hnilička), Petrů (35´Smrž), Hromada (35´Novák), Maršík, Janovský (35´ Diviš), Mazouch T., Žalda (51´ Hanzal),
Podlaha, Janoušek, Šmídmajer (35´Jelínek), Fischer (51´ Trtík)

Finále:
· SK Dynamo České Budějovice – SK Benešov 3:0 (2:0)
Branky: 30´a 63´ Vaněk, 32´ Čadek
Rozhodčí: Eibl, Novák, Šimšík

Konečné pořadí:
1. SK Dynamo České Budějovice U21
2. SK Benešov
3. FK Rašelina Soběslav
4. FC MAS Táborsko U19

Nejlepší hráči mužstev:
· FK Rašelina Soběslav – Hromada Michal
· SK Benešov - Vrňák Zdeněk
· SK Dynamo České Budějovice – Vaněk Daniel (odchovanec Soběslavi)
· FC MAS Táborsko U19 – Bosnyak Jaroslav
Ceny předával předseda oddílu FK Rašelina Soběslav Marek Nývlt.
Všichni trenéři Radek Hajič, Passler Jaroslav, Lerch Jiří, Zákostelský Luboš jako tradičně dostali velký koláč, který darovala pekárna Peta Soběslav. Další sponzoři: město Soběslav, Autoservis Jindra Soběslav,
T.O.D.O.K. Klenovice.
František Maršík
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ROZPIS ZÁPASŮ FOTBALOVÝCH ODDÍLŮ FK RAŠELINA SOBĚSLAV
Starší žáci

Dorost

Borovany

Soběslav/Veselí

31.08.

09:30

SO

1.

Ne

25.8.

N.Bystřice

:

Soběslav

10.00

Soběslav/Veselí

Hrdějovice/Nemanice

07.09.

10:00

SO

2.

Ne

1.9.

Soběslav

:

Týn n/ Vlt.

10.00

SKP ČB "B"

Soběslav/Veselí

14.09.

10:00

SO

3.

So

7.9.

Ml.Vožice

:

Soběslav

10.00

Soběslav/Veselí

Hluboká

21.09.

10:00

SO

4.

So

14.9.

Bernartice

:

Soběslav

10.00

Č.Velenice

Soběslav/Veselí

29.09.

10:00

NE

5.

NE

22.9.

Soběslav

:

Kovářov

10.00

Soběslav/Veselí

Dačice

05.10.

10:00

SO

6.

So

28.9.

Veselí n/ L

:

Soběslav

10.00

Rudolfov

Soběslav/Veselí

13.10.

09:00

NE

7.

Ne

6.10.

Soběslav

:

Dačice

10.00

Soběslav/Veselí

Lomnice

19.10.

10:00

SO

8.

SO

12.10.

N.Včelnice

:

Soběslav

10.00

Soběslav/Veselí

N.Včelnice

26.10.

10:00

SO

9.

Ne

20.10.

Soběslav

:

M.Tábor

10.00

Suchdol

Soběslav/Veselí

28.10.

09:30

PO

10.

So

26.10.

Kunžak

:

Soběslav

10.00

K.Újezd

Soběslav/Veselí

03.11.

09:30

NE

13.

Po

28.10.

Soběslav

:

Bechyně

10.00

Soběslav/Veselí

Kaplice

09.11.

10:00

SO

12.

Ne

10.11.

Sepekov

:

Soběslav

10.00

14.

Ne

17.11.

Soběslav

N.Bystřice

10.00

Po skončení zápasu hrají mladší žáci.

Zprávy o mužstvu mužů „A“
V klubu FK Rašelina Soběslav došlo v letním
období k několika změnám. Do mužstva přišel
na zkoušku z hostování z Veselí dorostenec Jaroslav Diviš a Vojtěch Žalda z Dynama České
Budějovice, na hostování odešel Luboš Podlaha
do Sokolu Choustník. Do přípravy se zapojilo 21
mužů včetně 2 brankářů. Nejstarším hráčem je
kapitán Tomáš Kolba a nejmladším Jaroslav Diviš. Jinak se nám podařilo mužstvo udržet pohromadě a doufám, že i kvalitně připravit na
podzimní část KP. Bylo odehráno již několik
přátelských zápasů:
· TJ Dolní Bukovsko - FK Rašelina Soběslav
2:4 (2:3)
Branky:: 13´Mikeska, 19´Cihla – 5´Janovský, 12:´ a 27´Jelínek, 82´Mazouch T.
Sokol Želeč – FK Rašelina Soběslav 2:4 (2:0)
Branky: Barteska, Pazdera – 4x Šmídmajer
Zúčastnili jsme se turnaje v Plané nad Lužnicí, kde jsme se umístili na 2. místě, když jsme
porazili Sokol Planá nad Lužnicí 3:1 (3:0), branky 58. Jelínek - 9. vlastní Zach, 10. Janovský,
13. Žalda a ve finále prohráli se Spartakem Hluk
2:1 (1:0), branky 20. Masařík, 59. Dohnal – 40.
Smrž.
O dalším průběhu mistrovských utkání vás
budu informovat v dalším vydání Hlásky. Jinak
více se dozvíte na internetových stránkách
www.fkraselina.cz.
F. Maršík

Rozpis zápasů mužů “A”
Domácí

Hosté

Den

Hodina

Soběslav

Prachatice

SO 10.8.

17.00

Jankov

Soběslav

NE 18.8.

17.00

Soběslav

Dražice

ST 21.8.

17.30

Třeboň

Soběslav

PÁ 30.8.

17.30

Soběslav

Čimelice

SO 7.9.

Soběslav

Bavorovice

Veselí

Rozpis zápasů mužů “B”
Č.Velenice

Soběslav

Ne 18.8.

17.00

Soběslav

Lomnice

Ne 25.8.

17.00

Soběslav

Ledenice

Ne 1.9.

17.00

Třebětice

Soběslav

Ne 8.9.

15.00

17.00

Soběslav

N.Bystřice

Ne 15.9.

17.00

SO 14.9.

17.00

Slavonice

Soběslav

So 21.9.

16.30

Soběslav

SO 21.9.

16.30

Soběslav

Lišov

Ne 29.9.

16.30

Soběslav

Osek

SO 28.9.

16.30

K.Řečice

Soběslav

So 5.10.

16.00

Písek “B”

Soběslav

SO 5.10.

13.15

Ne 13.10.

16.00

Hluboká

SO 12.10.

16.00

Soběslav

J.Hradec B

Soběslav
Rudolfov

Soběslav

SO 19.10.

15.30

Ne 20.10.

15.30

Soběslav

Sedlice

SO 26.10..

14.30

Soběslav

Klikov

Ne 27.10.

14.30

Dačice

Soběslav

NE 3.11.

14.00

Temelín

Soběslav

Ne 3.11.

14.00

Soběslav

Roudné

SO 9.11.

14.00

Soběslav

N.Včelnice

Ne 10.11.

14.00

Laziště

Soběslav

NE 17.11.

13.30

Prachatice

Soběslav

SO 23.11.

13.30

7.a 8.RC Rally Lužnice
Během září se v autokempu Karvánky budou konat dva závody v RC Rally. Prvním bude dvoudenní soutěž 13. -14.9. Start je plánován na pátek od 18:00 hodin, za světla se v 1. etapě odjedou
3 rychlostní zkoušky a po setmění je plánována 2. etapa, čítající 3 rychlostní zkoušky. Během těchto
bude každý ze soutěžících modelů mít vlastní osvětlení. Start sobotní etapy je plánován na 9:00 hodin a na programu bude 8 rychlostních zkoušek v lesních úsecích. Závod je započítáván do šampionátu RC Rally Tábor. Bližší informace na www.rc-tabor.com.
O týden později, 21. 9., proběhne v téže lokalitě na šotolinových tratích a pouze v sobotu další soutěž započítávaná do šampionátu 9.ÚAMK RC Rally Cup Český Krumlov. Zde je plánováno 9 rychlostních zkoušek, start opět v 9:00 hodin. Bližší informace na www.rca-ck.com.
Tomáš Šena

Suchdol n.L. Soběslav

Domácí zápasy mužů “B” se hrají na hřišti
v Myslkovicích

září 2013

Soběslavský florbal
před novou sezonou
Florbal si po celém světě získává stále větší
popularitu a ani v Soběslavi tomu není jinak.
Svědčí o tom i fakt, že letos budou do soutěží
nasazena hned tři soběslavská družstva. K již
ostříleným celkům mužů a žen se nově přidá
tým dorostenek, který bude bojovat v Lize dorostenek divize V. Muži zůstávají v Jihočeské
lize mužů a ženy budou stejně jako vloni
reprezentovat ve 2. lize žen divize V.
Soběslavští florbalisté nezapomínají ani na
mládež a i nadále budou vychovávat nové florbalisty v kategoriích přípravka, mladší žáci a starší
žáci. Florbal pro tyto kategorie funguje formou
zájmových kroužků při DDM Soběslav. Naši trenéři rádi přivítají i nové zájemce o tento sport!
Před další sezonou proběhlo v klubu hned
několik změn. Tou nejvýznamnější je získání
nového hlavního sponzora. Díky podpoře firmy
BANES spol. s r. o. může klub snadněji fungovat a do svého názvu tak přijímá i jméno této firmy. Do soutěží budou tedy naši florbalisté
nastupovat pod názvem SK Banes Soběslav.
Změny neminuly ani realizační tým a vedení
klubu. Novým sekretářem oddílu se stala Táňa
Bínová, která na této pozici nahradila Martina
Krejču. Ten se posunul na pozici předsedy oddílu a zároveň se společně s Lucií Vackovou, Martinem Bělohlavem, Davidem Mikšovským,
Táňou Bínovou a Janou Zrůbkovou bude věnovat výchově florbalové mládeže. Místopředsedou zůstává i nadále Martin Bělohlav.
Ovšem změny v hráčském kádru budou nejspíše nejcitelnější. Družstvo žen opustila brankařka Kateřina Bryllová, která přestoupila do celku
Elite Praha. Svou hráčskou kariéru se rozhodla
ukončit dlouholetá opora týmu Hana Bláhová.
Ženský kádr naopak posílí nováček Magdalena
Slabová a několik nadějných juniorek.
U mužů je situace obdobná. Několik hráčů
se rozhodlo s florbalem skončit, ale zároveň se
k týmu vrací Jan Pumpr, který na dva roky své
působení v oddílu přerušil. Ohledně dalšího doplnění sestavy se jedná.
Doufejme, že se soběslavskému florbalu
bude i nadále dařit a že v následující sezoně
všechna družstva i hráči ukážou své kvality a
budou i nadále skvěle reprezentovat svůj oddíl i
město Soběslav.
Jana Pavlíková
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Družstvo krajských přeborníků
Děvčata zleva: Tereza Weinzettlová, Veronika Gajdolínová, Lucie Filípková
Chlapci zleva: Vojtěch Slabý, Vojtěch Pánek, Vladimír Máca, Adam Čížek
Vpředu zleva budoucí tenisové naděje: Matěj Slabý, Adéla Pánková a Jonáš Čížek

Mladší žáci slaví postup do ligy
Tenisový klub Soběslav – 24. 6. 2013
Družstvo mladších žáků dokázalo vyhrát Krajský přebor I. a zajistilo si tak právo startu v lize
mladších žáků „O putovní pohár prezidenta ČTS“ v ročníku 2014, která je nejvyšší možnou soutěží
v kategorii mladších žáků hranou v ČR. Před tímto úspěchem musel náš tým sehrát 6 mistrovských
utkání v rámci jihočeského regionu, kde se prezentoval těmito výsledky:
· TK Strakonice B – TK Soběslav
3:6
· TK Soběslav – TK MAS Sezimovo Ústí
7:2
· TK Pelhřimov B – TK Soběslav
3:6
· TK Soběslav – Slovan Jindřichův Hradec
4:5
· TK Planá nad Lužnicí – TK Soběslav
1:8
· TK Soběslav – TK Český Krumlov
5:4
Jedinou porážku utrpěl náš tým v domácím utkání s jindřichohradeckým Slovanem, jinak si dokázal se všemi soupeři poradit, zejména lahodnou příchuť měla závěrečná výhra nad týmem Českého Krumlova. Do zápasu jsme vstoupili pouze s pěti hráči, čímž jsme dali hostům náskok 0:2, který
jsme ale dokázali smazat, utkání celkově zlomit ve svůj prospěch a tím si zajistit první místo
v konečné tabulce KP I.
Za TK Soběslav nastoupili do utkání tito tenisté a tenistky: Vojtěch Pánek, Adam Čížek, Vojtěch
Slabý, Vladimír Máca, Veronika Gajdolínová, Lucie Filípková a Tereza Weinzettlová. Kapitánem
úspěšného týmu byl David Pánek, jeho zástupcem David Čížek.
Poděkování patří rodičům všech hráčů a hráček, kteří podporovali náš tým na všech utkáních
v soutěži, Mgr. Davidu Pánkovi, Mgr. Vladimíru Mácovi a Mgr. Vladimíru Drachovskému za přípravu našich hráčů a samozřejmě TK Soběslav zastoupeným Ivanem Šonkou za vytvoření zázemí a
podmínek pro tréninky a mistrovská utkání.
Do ligové sezony 2014 tento tým opustí trio Lucie Filípková, Vojtěch Pánek a Adam Čížek, kteří
přejdou do kategorie starších žáků. Tým pak bude doplněn dalšími hráči a hráčkami ročníků 2003 –
2004 tak, aby v ligové konkurenci dokázal hrát důstojnou roli.
David Čížek
Poř.

Klub

Výhry

Prohry

Body

Sety

Hry

Body
v tab.

1.

TK Soběslav

5

1

36:18

73:34

499:301

11

2.

TK Český Krumlov

5

1

32:22

61:45

459:385

11

3.

TK MAS Sezimovo Ústí

3

3

31:23

66:48

522:422

9

4.

Slovan Jindřichův Hradec

3

3

28:26

59:55

480:466

9

5.

TK Planá nad Lužnicí

2

4

22:32

48:66

394:505

8

6.

TK Strakonice B

2

4

21:33

44:68

408:496

8

7.

TK Pelhřimov B

1

5

19:35

38:73

326:513

7
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Mistrovství republiky
mládeže v silniční cyklistice

Z HOKEJE - Rozpis utkání na zimním
stadionu v Soběslavi – září 2013
Tak zde máme zase září a začínají soutěže našich družstev na ledové ploše. Podrobnější rozpis
domácích utkání pro září vidíte níže. Pouze stručně k jednotlivým soutěžím:
Muži zahajují 22. 9. domácím zápasem se Strakonicemi. V soutěži je stále 12 týmů – nově Žirovnice, která nahradila „béčko“ J. Hradce. Systém zůstává také stejný - po dvoukolové základní
části následuje od 7. 2. play off.
Junioři mají letos opět tříkolový systém za účasti 8 družstev. Zahajují 5.10.
Dorost nastupuje pod názvem HC Lužnice ve spolupráci se sousední Lokomotivou Veselí nad
Lužnicí – má tříkolové rozlosování za účasti 7 družstev. Zahájení je rovněž 5. 10.
Žákovské kategorie 6. a 8. tříd nastupují rovněž jako HC Lužnice v Lize starších a mladších žáků
ročníků 2000-2001 a 2002-2003 sk. A – jedná se o nejvyšší soutěž hranou v těchto kategoriích. Zahajuje se 14. 9. Soutěž se hraje čtyřkolově a je nalosována pro 9 týmů, které splnily podmínky účasti.
Rovněž tak kategorie 5. a 7. tříd se zúčastňují pod názvem HC Lužnice Ligy starších a mladších
žáků pro ročníky 2000-2001 a 2002-2003 sk. B. Tato soutěž začíná také 14. 9. Základní část soutěže
se hraje dvoukolově, pouze mezi týmy z Jihočeského kraje (starší žáci 7 týmů a mladší 10), poté se
týmy rozdělí podle úspěšnosti v součtové tabulce obou kategorií a horní polovina se utká dvoukolově v nadstavbě se stejnými kategoriemi z Plzeňského kraje. Druhá polovina tabulky pokračuje
v nadstavbě také proti týmům z Plzeňského kraje.
Hráči 4. tříd vystupují také jako HC Lužnice. První část Krajské ligy přípravek 2004 absolvují
prostřednictvím turnajů v minihokeji vždy se dvěma soupeři a druhou část od 4. 1. budou zkoušet
s jedním soupeřem na celé hokejové ploše. Soutěž začíná 28. 9. a zúčastňuje se jí 10 týmů.
„Třeťáci“ budou hrát také jako HC Lužnice celou soutěž v rámci turnajů Minihokeje 2005 vždy
se dvěma soupeři. Začínají 26. 10. společně s dalšími 9 týmy.
Na závěr naši nejmenší – 2. třídy, budou ve své turnajové soutěži vystupovat tradičně jako OLH
Spartak Soběslav a celkem v 6 turnajích minihokeje 2006 změří síly vždy se dvěma soupeři. V této
soutěži je přihlášeno 12 týmů.
V průběhu celé sezony budeme dělat také pravidelný nábor pro začátečníky, o podrobnostech
vás budeme informovat v příštím čísle a samozřejmě na našem webu: www.spsobeslav.cz
Kategorie

den

muži

neděle

datum

začátek

1. 9.

10.00 – 19.30 h

soupeř
turnaj – 4 družstva
Memoriál Pavla Háka

muži

středa

4. 9.

18.30 h

přátelák – Vlašim

muži

středa

11. 9.

18.30 h

přátelák – Č. Krumlov

muži

neděle

22. 9.

17.00 h

HC Strakonice

6. třída

středa

25. 9.

15.00 h

HC Zbraslav

5. třída

neděle

29. 9.

10.00 h

KLH J. Hradec

7. třída

neděle

29. 9.

12.00 h

KLH J. Hradec

6. třída

sobota

5. 10.

10.00 h

HC Zbraslav

8. třída

sobota

5. 10.

12.00 h

HC Zbraslav

muži

neděle

6. 10.

17.00 h

Jiskra Humpolec

Foto ze soustředění ve Strakonicích
Zleva: Martin Tlustý, Barbora Macková, Michal Šrůta,
Jan Novotný

Chtěli bychom vás pozvat ke sledování těchto vskutku napínavých utkání a těšíme se na vaši
účast a pozornost.
Výbor OLH

V sobotu 3. srpna se v Českých Budějovicích konalo Mistrovství republiky mládeže
v silniční cyklistice. Skvělým výsledkem se
může pochlubit Denisa Mináriková-Švecová ze
Švec cyklo teamu Soběslav, která si dojela pro
7. místo. Do cíle spurtovalo o první místo 10 kadetek. Celkem startovalo 18 kadetek a za velkého vedra se v kopcích roztrhaly. Denisa byla
v šestičlenném úniku, ale 15 km před cílem byly
dojeté.
Za Švec cyklo team Martin Švec

ZIMNÍ STADION
Veřejné bruslení v září
Začínáme 8.9. a dále každou neděli
14.00 – 15.45 hod.

Mistrovství Evropy 2013
Haag – Noordwijk, Holandsko

Vodní záchranný sport
Mladí soběslavští vodní záchranáři se v termínu od 15. do 18. srpna 2013 zúčastnili Mistrovství Evropy ve vodním záchranném sportu.
Pořádání se zhostilo holandské město Haag
s přilehlými plážemi Noordwijk. V letošním
roce se jedná o nejpočetnější účast soběslavských členů na evropském klání takto vysoké
úrovně. Soběslavský oddíl se drží v české
reprezentaci již 4 roky.
Z deseti nominovaných českých reprezentantů za VZS Soběslav odcestovali do Holandska čtyři – Macková Barbora, Novotný Jan,
Šrůta Michal a Tlustý Martin.
Mistrovství Evropy je mezinárodně uznávaná soutěž, které se letos účastní závodníci ze 17
evropských zemí. Závody probíhají podle mezinárodních pravidel ILS.
Příprava, kterou naši podstoupili před odjezdem, byla zaměřena na vytrvalost, rychlost,
techniku, ale také rychlé a správné rozhodování
při krizových situacích.
Závodníky prověří nejenom bazénové disciplíny, ale i neúprosné vlny a proudy studeného Severního moře.
Nic nebylo ponecháno náhodě a tréninky
byly každodenní. Tato denní příprava střídavě
zahrnovala plavecké tréninky nejen v bazénu,
ale také na volné vodě. Dále pak suchá příprava
na plážové a mořské disciplíny. Naši reprezentanti se v rámci příprav zúčastnili denních soustředění ve strakonickém sportovním areálu a
šestidenního závěrečného soustředění reprezentace, které bylo v lokalitě Lipno a v Brně.
Jak se našim záchranářům v Holandsku dařilo, se dozvíte v příštím čísle.
Bez podpory Jihočeského kraje, VSP DATA
a rodinných příslušníků by nebylo možné vycestovat. Tímto všem velice děkujeme za finanční a morální podporu našich členů.
VZS Soběslav – oddíl mládeže
Z. Šrůtová
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Koupě:
· Koupíme RD, byt, chatu, chalupu nebo poze·

·
·
·

·

mek. Tel. 776 092 862
Koupím pole, louku, les v okolí Soběslavi o
2
menší rozloze. Tedy asi 50-600 m . V případě
velmi malého pozemku zaplatím dvoj až trojnásobně vyšší cenu - po dohodě i více. Veškeré úřadování zařídím. Tel. 720 514 484
Koupím pozemek nebo zahradu v Soběslavi.
Tel. 608 952 377
Koupím garáž Na Svépomoci.
Tel. 776 301 859
Koupím menší zahrádku (chatička vítána)
blízko Ohrad. Cena nerozhoduje.
Tel. 774 366 614
Koupím byt a garáž v Soběslavi. Možno i jednotlivě. Tel. 601 336 000

Prodej:
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám oplocenou parcelu 800 m2 (37x23 m)

·

·

·
·

pro stavbu, mimo zátopovou oblast v okrajové části Soběslavi ul. Na Cihelně, vjezd přímo ze silnice (směr Nedvědice).
Cena 160.000 Kč včetně všech poplatků.
Tel. 603 215 215
Prodám dům po rekonstrukci – 4 byty v Soběslavi. Čistý výnos 11.000 Kč/měs.
Cena 1.500.000 Kč. Tel. 603 442 474
Prodám plechovou boudu – vojen. nástavba
z Pragy V3S na nářadí nebo stavbu.
Cena 3.500 Kč. Tel. 603 215 215
Prodám les 1.5 ha, katastr. úz. Nová Ves u
Dírné. Tel. 736 631 010
Prodám velmi levně zámkovou dlažbu
2
Best-uriko-podzim cca 4,5 m . Obrázek pošlu
e-mailem. Tel. 602 288 247
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· Prodám stavební buňku v dobrém stavu. Kle-

Prodlužování řas

novice, cena 6.000 Kč. Tel. 606 224 349

· Prodám kompletně zrekonstruovaný byt

Metoda řasa na řasu od zn. Emporio.

3+KK s výtahem na Sídlišti Svákov. K dispozici od listopadu 2013. Nutno vidět. Informace na tel. 723 259 292.

Nové 490 Kč, doplnění 390 Kč.

Tel. 776 832 418

Různé:
· Pronajmu garáž Na Ohradě. Tel. 607 109 933
· Pronajmu byt 3+1 – dlouhodobě. Volný

Chcete ušetřit za
elektřinu a plyn?

ihned. Tel. 737 240 826

· Pronajmu 1+1 v Soběslavi u náměstí 5.500
·
·
·

·
·
·
·

·

·
·

Kč/m se vším. Tel. 603 442 474
Pronajmu byt 3+1 I. patro na náměstí v Soběslavi. Tel. 602 163 350
Hledám paní na mytí oken v rodinném domě
v Soběslavi. Tel. 606 180 897
Pronajmu prodejnu (kancelář) v centru So2
běslavi 56 m (2x sprcha, WC).
Tel. 774 860 249
2
Pronajmu levně nebytové prostory 130 m
v Soběslavi u náměstí. Tel. 723 946 592
Pronajmu nebo prodám řadovou garáž „na
Moskvě“. Tel. 733 331 602
Pronajmu garáž „na Moskvě“ (u sídl. Svákov). Tel. 603 246 928
Pronajmu částečně vybavený byt 2+1 po rekonstrukci (od září) ve Veselí n/L Pod Markem. Tel. 609 973 338
Nejlevnější krátkodobá půjčka, bez ručitele,
na cokoliv až do výše 50.000,- Kč.
Tel. 734 313 462
Upeču na víkend - kynuté buchty, bábovky,
řezy - jako od babičky. Tel. 734 313 462
Pronajmu na náměstí v Soběslavi malou kancelář. Tel. 775 506 572

Bližší informace v naší kanceláři ve
Veselí nad Lužnicí, Štěpnice 726.
Tel.: 728 300 980
e-mail: karel.kubicek@insia.com
· Pronajmu stylové nebytové prostory po cel-

·
·
·
·

·

kové rekonstrukci na náměstí v Soběslavi.
Vhodné i pro výstavní, medicínské, léčitelské, cvičební a jiné účely. Kolaudováno jako
čajovna, dosud nepoužívaná.
2
2
Plocha 40 m + 40 m . Tel. 381 522 076
Pronajmu byt 3+1 větších rozměrů po rekonstrukci v ul. Komenského. Tel. 605 764 994
Pronajmu nebytové prostory v ul. Komenského. Tel. 605 764 994
Pronajmu byt s lokálním topením v Soběslavi
u letiště. Tel. 607 623 696
Hledáme učitele pro doučování žáka 8. třídy
v rozsahu 2 až 3 krát týdně v odpoledních
nebo večerních hodinách.
Tel.: 777 321 929
Sháním pronájem bytu 1+1 v Soběslavi.
Tel. 607 856 030

24

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE
INZERUJTE VE SVÝCH NOVINÁCH

Privátní finanční a pojišťovací poradenství
Spolupracujeme s většinou finančních institucí a pojišťoven, ale díky nezávislosti
hájíme vždy zájmy klienta. Poskytujeme komplexní služby - investice, hypotéky
a jejich refinancování, stavební spoření, úvěry, důchodové a penzijní spoření,
životní a úrazové pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti, cestovní pojištění.
Provádíme analýzu stávajících produktů klientů a jejich optimalizaci k potřebám
klienta. Veškeré služby zdarma včetně privátního finančního plánu.
Kancelář INSIA na adrese: Veselí nad Lužnicí, Štěpnice 726
Otevírací doba: Po 10:00 - 18:00 n Út 12:00 - 16:00 n Čt 12:00 - 16:00
Jiný termín po telefonické dohodě. Návštěva naší kanceláře se vám vždy vyplatí.
Kontakt: Ing. Karel Kubíček, tel.: 728 300 980, e-mail: karel.kubicek@insia.com
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Firma TOMI

®

Wilsonova 395/III, Soběslav
Vás zve do své podnikové prodejny

! AKCE !
V průběhu měsíce září mimořádná sleva – 10 %
na dětské, dívčí a chlapecké ponožky

Prodejní doba
Po – Pá
So

7.00 - 15.30
8.00 - 11.00
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 15 – 18 týdnů,
cena 149 – 170 Kč/ks – v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodeje se v Soběslavi uskuteční:
RESTAURACE U VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ
pondělí 16. září 2013 - 9.00 hod.
pondělí 30. září 2013 - 17.50 hod.

Bližší informace
Po - Pá 9 - 16 hod.
tel.: 728 605 840 728 165 166 415 740 719
o o o

Při prodeji slepiček - nová služba - výkup králičích kožek
cena 15 - 22 Kč/ks
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Půjčovna svatebních a společenských šatů

MO N IK A
Tř. ČSA 213/II, Veselí nad Lužnicí

Tel.: 723 512 899
Pracovní doba
Po, Út, Čt 17 – 20 h

www.pujcovna-monika.cz

září 2013
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NABÍDKA
ZAMĚSTNÁNÍ
elektro-MAXERA
přijme
elektromontéra
Požadujeme:
· vzdělání (praxe) v oboru elektro
· řidičské oprávnění skupiny B
· paragraf 8, vyhl. 50
· profesionální vystupování
Nabízíme:
· zázemí rozvíjející se firmy
· možnost profesního i finančního růstu


tel.: 775 963 004
e-mail: obchod@maxera.cz

NABÍDKA
ZAMĚSTNÁNÍ

NA PRODEJ
BYT 3+kk
o rozloze cca 100 m

2

ul. Petra Voka 156, Soběslav
(u polikliniky, nad lékárnou)

Tel.: 602 271 154

PRONÁJEM
BYT 3+kk
o rozloze cca 100 m2
ul. Petra Voka 156, Soběslav
(u polikliniky, nad lékárnou)

elektro-MAXERA přijme
zaměstnance pro obchodní
činnost, do provozovny na
náměstí Republiky v Soběslavi

Tel.: 602 271 154

tel.: 775 963 004
e-mail: obchod@maxera.cz

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
Zdeněk Vondruška
PILA v STS Soběslav
Nabízí latě, hranoly,
krovy a palivo
Tel. 720 520 851
Vykupujeme kulatinu

Pravidelné
cvičení pro ženy
Po prázdninách
pokračujeme od 8. září
Každé úterý od 19 h v KD Národ v Soběslavi
Každou neděli od 18 h v Domečku
(časy se mohou změnit dohodou)

Požadujeme:
· vzdělání (praxe) v oboru elektro
· řidičské oprávnění skupiny B
· zkušenost práce s lidmi
· profesionální vystupování
Nabízíme:
· zázemí rozvíjející se firmy
· možnost profesního i finančního růstu
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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

FOTOGRAFIE Z POHODLÍ
VAŠEHO DOMOVA
objednávejte na
www.fotocibulka.cz
výdej zakázek:

KODAK - FOTO pro FOTO
nám. Republiky vedle lékárny

Provádíme veškeré fotografické práce
a průkazové fotografie
Největší výběr fotoalb a fotorámečků v regionu

· Body Styling
· P Clase
· Kalanetika
· Pilátes – balantes
(účinné střídání cvičebních stylů)

Lektorka: Mgr. Irena Mrázová
Tel. 606 617 016
irenamrazova19@seznam.cz

PODZIMNÍ KURZ HUBNUTÍ
Milé dámy,
zahajujeme další kurz hubnutí
Již mnohé z vás ví, že ve skupině
a s podporou jde vše snáze.
Pomůžeme vám sestavit správný jídelníček,
vytvarovat a zpevnit postavu,
zbavit se nadbytečných kil a to vše v psychické pohodě.
Užijte si každou neděli s psycholožkou
Janou Říčařovou a cvičitelkou Irenou Mrázovou
nnnn

Začínáme 22. září 2013 od 17:00 do 19:00 hodin.
V Soběslavi – Dům dětí a mládeže (Domeček)
nnnn

Kurzy mají celkem 11 lekcí, cena kurzu je 2900 Kč.
Pokud absolvujete dva kurzy za sebou, cena druhého kurzu je 2100 Kč.
Kontakt: jana.ricarova@quick.cz tel.: 606 610 898
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ZEDNICTVÍ Š+Š
Veselí nad Lužnicí
výrobce protipožárních materiálů, dřevoplastových teras a plotů,
povrchově upravovaných desek a kuchyňských dvířek
PŘIJME:
· pracovníky pro řízení výroby
požadujeme:
VŠ, SŠ technického směru
komunikační a organizační schopnosti
· obchodníka pro prodej protipožárních

a nehořlavých materiálů

požadujeme:
VŠ, SŠ vzdělání
schopnost komunikace v AJ, popř. NJ, RJ, ŠJ
· pracovníky pro obsluhu, opravy

a seřizování CNC strojů

provoz na směny
požadujeme:
vzdělání v oboru, práce na PC
specializace elektro výhodou
· technologa – konstruktéra do technické

přípravy výroby

požadujeme:
VŠ, SŠ se zaměřením na strojírenství, stavebnictví, zpracování dřeva
znalost AUTOCAD, SOLID WORKS výhodou

Informace na tel. 381 549 171, 725 582 750
personální oddělení – pí Simona Ichová
Písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte na adresu:
GRENA, a.s., Čs. armády 540, 391 81 Veselí nad Lužnicí,
e-mail: ichova@grena.cz

Stavební práce, přestavby bytových
jader, prodej a montáž všech druhů
oplocení – betonové, pletivové a zděné
AKCE NA MĚSÍC ZÁŘÍ – 30% SLEVA
NA MONTÁŽ VŠECH DRUHŮ OPLOCENÍ

Žíšov 85
Tel.: 777 186 055, 723 298 916

září 2013
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Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav

www.topitlevne.cz

ZEMNÍ PRÁCE
pásovým minibagrem
pronájem kontejneru
na odvoz a likvidaci materiálu
Bourací práce kladivem osazeným na minibagru

Tel. 603 572 515

Již 15 let
jsme tu pro Vás

PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík

STAVEBNINY BÍNOVÁ

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

Na Pískách 486/II, 392 01 Soběslav
Tel. 381 521 300
internet: www.stavebniny-binova.cz
- tvárnice Ytong

cihly Pichler, Heluz

- omítkové směsi

polystyreny

- fasádní systém Baumit

vaty Knauf, Schwenk

- EKO komíny

kari sítě, roxory

- zámková dlažba Best

KB BLOCK

- sádrokartony

Rozšířená prodejna
Zednické nářadí, špachtle, štětce, válečky, montážní pěny, silikony,
penetrace, tekuté lepenky, hmoždinky, vertex, APU lišty, ochranné
pomůcky, pásky krepové, UV, AL, výstražné, fólie, kolečka, vědra,
kalvasy.
Po – Pá
7.00 – 16.00 hod.
So
7.30 – 11.00 hod.

Potřebujete střechu – Pořiďte u nás KM - BETU.
Super slevy na tyto tašky po celý rok.
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
PONDĚLÍ 16.9.2013
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www.musobeslav.cz
e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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