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Přijďte na přednášky do Blatského muzea
HISTORICKÉ DUDY
- NÁSTROJ KRÁLŮ
I ŽEBRÁKŮ
Pondělí 7. 11.
17 h
Přednáška a koncert uměleckého
vedoucího souboru historické
hudby Dei Gratia M. Vaváčka

PODKARPATSKÁ
RUS V ZIMĚ
Středa 16. 11.
17 h
povídání cestovatele Rosti
Gregora, který střídavě pěšky
a na kole putuje po Karpatech
a Balkánu
Více v listě na str. 9
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
18. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 27. září 2016
Usnesení č. 18/253/2016

Rada města ukládá realizovat usnesení
z 10. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se konalo 21. září 2016.

Usnesení č. 18/254/2016

Rada města souhlasí s návrhem dispozice
přízemí domu čp. 1/I na náměstí Republiky
v Soběslavi zpracovaným Ing. arch. Jaromírem
Kročákem, České Budějovice.

Usnesení č. 18/255/2016

Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o přípravě
a organizačním zajištění voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje a Senátu PČR, které
se uskuteční ve dnech 7. a 8. října 2016.

Usnesení č. 18/256/2016

Rada města souhlasí na návrh ředitele
Kulturního domu města Soběslavi Mgr.
Petra Valeše s použitím investičního fondu
organizace na nákup osobního automobilu zn.
Volkswagen Transporter 7HC-BUS, rok výroby
2005, za cenu 260.000 Kč a s odprodejem
vozidla Peugeot Expert, rok výroby 2000,
prostřednictvím autobazaru.

Usnesení č. 18/257/2016

Rada města schvaluje změnu odpisového plánu
Senior-domu Soběslav pro rok 2016 dle návrhu
předloženého ředitelkou organizace Ing. Zinou
Petráskovou v souvislosti s nákupem plynového
varného kotle v návaznosti na usnesení RM
č. 14/223/2016.

Usnesení č. 18/258/2016

Rada města souhlasí na základě žádosti
ředitele ZŠ Komenského Mgr. Jana Holase
s přijetím účelově určeného finančního daru
od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o. p. s., Praha, v rámci charitativního projektu
„Obědy pro děti“ na úhradu obědů pro tři žáky
této základní školy v období od 1. 10. 2016
do 30. 6. 2017 v celkové částce 12.354 Kč.

Usnesení č. 18/259/2016

Rada města souhlasí s poskytnutím finančního
příspěvku ve výši 1.500 Kč ze schváleného
rozpočtu města na rok 2016 o. p. s. I MY,
Soběslav, na částečné pokrytí finančních
nákladů spojených s pořádáním benefičního
divadelního představení, které se uskuteční 27.
11. 2016 od 19:00 hod. v KDMS.

Usnesení č. 18/260/2016

Rada města souhlasí s ukončením platnosti
dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor ze dne 9. 1. 2008 uzavřené mezi městem

Soběslav a společností Klinické laboratoře
Tábor, a. s., Sudoměřice u Tábora, na pronájem
nebytového prostoru v podkroví budovy
čp. 159 v ulici Petra Voka, Soběslav
(poliklinika), o výměře 55,60 m2 dohodou
k 30. 9. 2016.

Usnesení č. 18/261/2016

Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy podle § 63 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
mezi městem Soběslav a obcí Sviny na zajištění
výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech
místních komunikací Městským úřadem
v Soběslavi. Město Soběslav je schopno svými
orgány řádně zabezpečit výkon výše uvedené
agendy.

Usnesení č. 18/262/2016

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
mezi městem Soběslav a firmou Sviták – měření
a regulace tepla, s. r. o., České Budějovice,
na dodávku a montáž nového systému měření
a regulace pro kotelnu ZŠ E. Beneše v Soběslavi
za cenu 194.850 Kč + DPH.

Usnesení č. 18/263/2016

Rada města souhlasí s uzavřením dohody
o provedení archeologického výzkumu mezi
městem Soběslav a Husitským muzeem
v Táboře v rámci akce „Komunikace
a inženýrské sítě pro RD, u sídl. Svákov,
2. etapa“ za cenu 10.000 Kč + DPH.

Usnesení č. 18/264/2016

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav
a firmou Stanislav Návrat, Bechyně, ze dne
14. 3. 2016 na opravu fasády ZŠ Komenského
ul., kterým se zvyšuje cena díla o 297.146 Kč
+ DPH na celkových 2.347.122 Kč + DPH
z důvodu rozšíření stavebních prací, úpravy
střešní krytiny a klempířských prvků.

Usnesení č. 18/268/2016

Rada města souhlasí na návrh bytové komise
s přenecháním městského bytu velikosti
1+1 v čp. 7/18 v ulici Na Pršíně v Soběslavi
do nájmu Jindřichu Vokůrkovi.

USNESENÍ
19. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 18. října 2016
Usnesení č. 19/269/2016

Rada města si na místě samém prohlédla přízemní prostory domu čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi v souvislosti s připravovanou
rekonstrukcí tohoto objektu.

Usnesení č. 19/270/2016

Rada města bere na vědomí informaci starosty
města Ing. Jindřicha Bláhy a tajemníka MěÚ
Ing. Radka Brylla o průběhu, výsledcích
a organizačním zajištění voleb do zastupitelstva
Jihočeského kraje a Senátu Parlamentu ČR,
které se uskutečnily ve dnech 7., 8., 14.
a 15. 10. 2016.

Usnesení č. 19/271/2016

Rada města se za přítomnosti vedoucí oddělení
územního plánování a památkové péče MěÚ
Ing. arch. Dagmar Buzu seznámila s opravami
kulturních památek ve městě realizovaných
v rámci regenerace městské památkové zóny
v roce 2016.

Usnesení č. 19/272/2016

Rada města vydává Nařízení města Soběslavi
č. 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového
prodeje na území města v předloženém znění.

Usnesení č. 19/273/2016

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
mezi městem Soběslav a firmou TEZZO Tábor,
s. r. o., na dodávku a montáž kolumbární stěny
s 18 úložnými místy na hřbitov v Soběslavi za
cenu 96.296 Kč + DPH.

Rada města souhlasí na základě žádosti
ředitele ZŠ Komenského Mgr. Jana Holase
s přijetím účelově určeného peněžitého daru
ve výši 5.000 Kč od firmy Hervis sport a móda,
s. r. o., za vítězství žáků základní školy
v celostátní soutěži Talent roku 2016 v kategorii
Mladý talent za minulý školní rok, určeného na
nákup sportovního vybavení pro základní školu.

Usnesení č. 18/266/2016

Usnesení č. 19/274/2016

Usnesení č. 18/265/2016

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou František
Kouba, Rybova Lhota, na zhotovení terasy se
schodištěm u Společenského centra Soběslavska
za cenu 166.258 Kč + DPH.

Rada města souhlasí s bezplatným uspořádáním
„Vánočního jarmarku Rolničky“ v sobotu
10. 12. 2016 od 8:30 hod. do 12:00 hod.
na náměstí Republiky v Soběslavi.

Usnesení č. 18/267/2016

Rada města souhlasí s poskytnutím finančního
příspěvku ve výši 7.000 Kč ze schváleného
rozpočtu města na rok 2016 hudebně literárnímu
seskupení Hamave na částečné pokrytí
finančních nákladů spojených s pořádáním
Rybovy mše vánoční, která se uskuteční
20. 12. 2016 v KDMS.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Miroslavem
Pantoflíčkem, Projektová činnost Soběslav, na
zhotovení prováděcí projektové dokumentace
na bezbariérové řešení ZŠ Komenského
Soběslav za cenu 72.500 Kč + DPH.

Usnesení č. 19/275/2016
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Usnesení č. 19/276/2016

Rada města souhlasí s umístěním přijímacího
zařízení (antény) vysokorychlostního internetu
na střeše budovy čp. 159/I v ulici Petra
Voka v Soběslavi (poliklinika) v souvislosti
s připravovanou digitalizací rentgenového
pracoviště, které provozuje MUDr. Radim
Zeman.

Usnesení č. 19/277/2016

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, na realizaci akce „Soběslav:
Přípojka NN Nejedlý“ na pozemku p. č. 1506/1
v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města.

Usnesení č. 19/278/2016

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 37
ke smlouvě o zabezpečení separovaného sběru
ve městě s firmou Rumpold, s. r. o., Tábor,
kterým se zvyšuje cena za svoz separovaného
odpadu v roce 2016 o 6.820 Kč + DPH z důvodu
navýšení počtu stanovišť kontejnerů.

Usnesení č. 19/279/2016

Rada města souhlasí s použitím provozních
prostředků poskytnutých zřizovatelem MŠ
DUHA Soběslav, sídliště Míru, v rámci

schváleného rozpočtu školy na rok 2016
na překlenutí doby od zahájení realizace již
schváleného projektu s názvem „Společně
ke kvalitě ve vzdělávání“ pod registračním
číslem
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001177
z programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvy
číslo 02_16_022 Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování-šablony pro MŠ
a ZŠ do doby zaslání dotace z MŠMT.
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LISTOPADOVÉ
ÚŘEDNÍ DNY
Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 9. 11. a 23. 11.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375

Usnesení č. 19/280/2016

Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy mezi městem Soběslav a TJ Spartak
Soběslav na poskytnutí dotace ze schváleného
rozpočtu města na rok 2016 ve výši
200.000 Kč na opravy sportovišť ve vlastnictví
města Soběslavi.

Usnesení č. 19/281/2016

JUDr. Ing.
Miroslav Nosek

Rada města souhlasí s použitím znaku města
na vstupenkách a plakátech akce Kreativ
2016, která se bude konat 17. – 19. 11. 2016
v Kulturním domě města Soběslavi, dále
v publikaci „Městská heraldika Čech, Moravy
a Slezska“ vydávané v edici KAM po Česku, z. s.
Praha, a na reklamních předmětech dodávaných
pro město firmami PETA Bohemia, spol. s r. o.,
Soběslav, a Viva Design, s. r. o., Tábor.

advokát na Městském úřadě
nám. Republiky 59, Soběslav
každé pondělí od 12:00 do 16:30
malá zasedací místnost č. 317, 2. p.
Tel. 777 794 871

NEZAMĚSTNANOST NA SOBĚSLAVSKU
V září 2016 došlo v rámci mikroregionu
Soběslavsko k poklesu podílu nezaměstnaných osob (z hodnoty 4,93 % v srpnu
2016) na 4,74 %. K 30. 9. 2016 bylo
v evidenci ÚP ČR 426 nezaměstnaných,
z toho bylo 234 žen, což je 54,93 % z celkového počtu uchazečů a 38,03 % uchazečů je starší 50 let. Z hlediska vzdělanostního je nejvíce uchazečů vyučených
– 42,49 %.
V průběhu září 2016 se do evidence
přihlásilo 66 uchazečů o zaměstnání,
a naopak z ní během předchozího měsíce
odešlo 81 uchazečů (ukončená evidence,
vyřazení uchazeči). V rámci mikroregionů okresu Tábor má Soběslavsko čtvrtý
nejnižší podíl počtu nezaměstnaných
osob – nejvyšší podíl nezaměstnaných
osob je na Táborsku (5,40 %). Naopak
nejnižší podíl nezaměstnaných osob je na
Chýnovsku (4,04 %). K 30. 9. 2016 nabízeli zaměstnavatelé ze Soběslavska 184
volných pracovních míst.
Na jedno pracovní místo tak připadá
2,32 uchazečů o zaměstnání. Ze strany
zaměstnavatelů je největší zájem o technické profese (např. svářeče, seřizovače,
obsluha CNC strojů), pomocné pracovníky ve výrobě a řidiče nákladních automobilů. Nejvyšší podíl nezaměstnaných
osob tj. počet dosažitelných uchazečů

Název obce

Počet
obyvatel
(15-64 let)

Podíl nezaměstnaných osob k 30.9.
( %)

Počet
uchazečů

Počet dosažitelných uchazečů

Podíl nezaměstnaných
osob k 30.9.
(%)

Budislav
Dírná
Dráchov
Hlavatce
Chotěmice
Katov
Klenovice
Komárov
Mezná
Myslkovice
Přehořov
Roudná

250
260
147
245
75
42
412
79
58
260
243
357

5,93
5,14
7,38
6,75
7,32
2,13
6,98
3,70
12,50
6,42
5,39
6,29

16
9
9
11
7
1
20
2
7
12
7
16

16
8
7
11
5
1
18
2
6
12
7
16

6,40
3,07
4,76
4,49
6,67
2,38
4,37
2,53
10,35
4,62
2,88
4,48

Sedlečko u Sob.

95

3,23

5

5

5,26

Skalice
Soběslav
Třebějice
Tučapy
Vesce
Vlastiboř
Zvěrotice

331
4492
37
526
192
189
257

4,56
6,03
2,50
5,72
5,82
4,69
4,04

16
231
1
23
9
12
12

16
220
1
22
9
12
11

4,83
4,90
2,70
4,18
4,69
6,35
4,28

Mikroregion
Soběslavsko

8547

5,89

426

405

4,74

o zaměstnání ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku je v obci Mezná (10,35 %), nejnižší podíl nezaměstnaných osob na Soběslavsku
je naopak v obci Katov (2,38 %). Budislav, Katov, Sedlečko u Soběslavě, Skalice, Třebějice, Vlastiboř a Zvěrotice jsou obce, u kterých došlo v porovnání s předchozím rokem k nárůstu nezaměstnanosti, u ostatních obcí došlo k poklesu nezaměstnanosti.
Ing. Jana Dvořáková, vedoucí oddělení kontaktního pracoviště ÚP ČR
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PŘEDSTAVUJEME MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV
Odbor organizační a správy majetku
Odbor organizační a správy
majetku (OOSM) patří k odboru,
který má nejširší spektrum
činností a služeb jak pro občany, tak pro
město. Vykonává činnosti v rámci samosprávy
i státní správy. Součástí odboru je i oddělení
právní, které vykonává právní služby pro
úřad a dále řeší přestupky proti pořádku, proti
majetku a občanskému soužití i přestupky proti
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích. Právnímu oddělení se budeme
věnovat v následujícím čísle Soběslavské
hlásky.
Úsek správy majetku města zajišťuje následující činnosti a služby:
• Nakládání s majetkem města
- jeho nabývání, pronájem a prodej
• Připravuje podklady pro jednání rady
města a zastupitelstva města
• Eviduje vyhlášky a nařízení města
• Organizačně a technicky zabezpečuje
volby
•
Pro veřejnost zajišťuje následující ověřené
výpisy z informačního systému Czech point:
- výpis katastru nemovitostí
- snímky z katastrální mapy
- výpis bodového hodnocení řidiče
- výpis rejstříku trestů fyzických osob
a právnických osob
- výpis živnostenského rejstříku

řadních místnostech a povoluje uzavírání
manželství mimo ně. V Soběslavi jsou
určena jako obřadní místa:
»» obřadní síň v budově městského úřadu
»» prostory v kostele sv. Marka
• vydává osvědčení pro uzavření církevního sňatku
• vydává vysvědčení o právní způsobilosti
k uzavření manželství nebo ke vstupu
do partnerství
• zprostředkovává zápisy matričních událostí (narození, uzavření manželství nebo
úmrtí mimo území České republiky)
do Zvláštní matriky Brno
• pro použití v cizině provádí ověřování
matričních dokladů
• vede a aktualizuje sbírky listin pro
matriční úřady zařazené v jeho správním
obvodu
• provádí kontrolu vedení matričních knih
a sbírek listin u matričních úřadů ve svém
územním obvodu
• vede Sbor pro občanské záležitosti, který
zajišťuje vítání dětí do života, blahopřání
k významným životním jubileím občanů
Soběslavi nebo jubilejní svatby
Evidence obyvatel
- ohlašovna trvalého pobytu
Ohlašovna trvalého pobytu vykonává agendu
pro obec Soběslav, pro občany České republiky.
• vede evidenci obyvatel na území města

- výpis insolvenčního rejstříku

• provádí přihlášení občanů k trvalému
pobytu

- výpis obchodního rejstříku

• rozhoduje o zrušení místa trvalého pobytu

- výpis z registru osob a obyvatel

• ukončuje trvalý pobyt na území ČR

- zřízení datové schránky

• vystavuje potvrzení o trvalém pobytu
ve městě Soběslavi

- konverze dokumentů z elektronické
do listinné podoby a naopak
Matriční úřad zajišťuje kompletní výkon
matriční agendy pro obce ve svém správním
obvodu, kterými jsou: Soběslav, Chlebov,
Nedvědice, Dráchov, Hlavatce, Debrník,
Vyhnanice, Klenovice, Komárov, Mezná,
Myslkovice, Přehořov, Hrušova Lhota,
Kvasejovice, Roudná, Janov, Sedlečko
u Soběslavě, Skalice, Radimov, Rybova Lhota,
Třebiště, Vesce, Vlastiboř a Zvěrotice.
Matriční úřad:
• vede matriční knihy a sbírky listin narození, manželství a úmrtí a provádí zápisy
• vystavuje matriční doklady (rodné, oddací a úmrtní listy) a jejich duplikáty
• vydává výpisy z matričních knih a povoluje nahlížení do nich
• vede správní řízení a rozhoduje ve věci
změny jména a příjmení
• sepisuje zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
• zajišťuje konání občanských sňatků v ob-

• poskytuje údaje z informačního systému
obyvateli k jeho osobě, osobě blízké
či vlastníkovi objektu
Dále pak:
• provádí ověřování listin a pravost
podpisů
• přiděluje čísla popisná a evidenční
• eviduje žádosti a vede seznam žadatelů
o pronájem městských bytů
• zajišťuje hlášení v městském rozhlase
Na úseku školství jde o výkon samosprávy pro
školy zřizované městem Soběslav (Základní
škola Komenského, Základní škola Dr. E. Beneše, Mateřská škola DUHA, Mateřská škola
Nerudova).
Spadají sem činnosti ve vztahu k zajištění kapacity škol, školskému rejstříku, provozní rozpočty a majetek škol, agenda ředitelů škol včetně
konkursního řízení, řešení stížností, dále např.
evidence prázdninového provozu, zápisů do
škol, školská rada, apod. Na úseku státní spávy

se jedná o činnosti spojené s financováním škol
ze státního rozpočtu a jejich výkaznictvím na
základě těsné spolupráce s Odborem školství,
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu v Českých Budějovicích a s Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR.
Pracovnice na úseku školství spravují agendu
Fondu rozvoje bydlení (FRB).
Soběslavská hláska si klade za cíl podávat obyvatelům Soběslavi důležitá a aktuální sdělení
z města a městského úřadu, soběslavských spolků a organizací, které působí na území města
a v přilehlém okolí. Dále informuje o důležitých
kulturních, společenských a sportovních událostech. Od občanů Soběslavi, firem a organizací přijímá osobně v redakci Soběslavské hlásky, nebo na tel. 381 508 116, nebo po e-mailu
hlaska@musobeslav.cz příspěvky, včetně inzerce a vzpomínek do společenské kroniky.
Informační centrum obyvatelům Soběslavi
a turistům zprostředkovává informace o městě
a poskytovaných službách (včetně kulturních
aktivit a aktivit cestovního ruchu, ubytování,
stravování a typů na výlety).
Dále pak:
• připravuje podklady pro prezentace
v katalozích, na webových stránkách
a v periodikách
• zajišťuje v Soběslavi chod informačního centra na náměstí od června do září
a na městském úřadě mimo hlavní sezonu
• spravuje kulturní servis na webových
stránkách na adrese www.musobeslav.cz/
Infocentrum/Kulturní akce
• o prázdninách zajišťuje průvodcovské
služby
• prodává propagační materiály a suvenýry,
včetně často žádaných turistických známek, vizitek a magnetek, cyklistické, turistické mapy a další zboží
Věra Hanzalová, vedoucí
odbor organizační a správy majetku
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JAK JSME VOLILI V SOBĚSLAVI
V letošním roce jsou volby za námi. Do Zastupitelstva Jihočeského kraje
v Soběslavi volilo 2155 voličů a volební účast byla 38,53 %. Do Senátu
Partlamentu České republiky volilo v prvním kole 2 123 voličů (volební
účast 38,24 %) a ve druhém 1 001 (17,56 %). V následujících tabulkách
uvádíme výsledky voleb do Senátu a následně Zastupitelstva Jihočeského
kraje.
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky (obec Soběslav)
Kandidát
číslo

Volební
strana

příjmení, jméno, tituly

Počty hlasů
1. kolo

2. kolo

1

Bláha Jindřich Ing.

ODS

841

X

2

Král Petr Ing.

Piráti

141

X

3

Mládek Jan Ing. CSc.

ČSSD

426

537

4

Větrovský Jaroslav Mgr.

ANO 2011

184

464

Fišer Jiří Ing.

T2020
+STAN

152

X

6

Konvička Martin
doc. Mgr. Ph.D.

APAČI 2017

128

X

7

Šedivý Ladislav

KSČM

127

X

8

Klíma Pavel Mgr.

TOP 09

124

X

5

Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje (obec Soběslav)
Kandidátní listina
číslo

název

Platné
hlasy
celkem

1

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

0

2

Občanská demokratická strana

365

12

Česká str.sociálně demokrat.

627

13

PRO J.ČECHY-STAN, HOPB, TOP 09

125

24

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

84

30

ANO 2011

369

35

Politické hnutí PRO 2016

37

Komunistická str.Čech a Moravy

191

38

JIHOČEŠI 2012

79

39

Strana soukromníků ČR

11

41

Národní demokracie

16

44

JIHOČEŠTÍ HASIČI

3

45

Moravané

0

49

NOVÁ GENERACE

7

54

DSSS-NE imigr.nepřizp.dikt.EU!

13

57

Strana zelených

23

62

Strana svobodných občanů

28

67

NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI

13

70

SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK

0

78

Koalice SPD a SPO

66

81

SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ.

1

82

Česká pirátská strana

89

Úsvit - Národní Koalice
Více info na www.volby.cz

3

131
0

V říjnu se k volebním urnám dostavila i nevěsta se ženichem. Volit přišli
jako svobodný pár a úřad opouštěli jako novomanželé. Svůj slib složili
v obřadní síni městského úřadu před místostarostou Vladimírem Drachovským. (Foto: Pavel Vaněk)

NEPŘEHLÉDNĚTE
Rekonstrukce náměstí
Při rekonstrukci jižní strany náměstí dojde k mírnému posunutí termínu dokončení. Zpoždění nastane kvůli rekonstrukci kanalizace, která
se ukázala náročnější, než byl původní předpoklad. Finální podoba jižní strany náměstí by měla být hotova nejpozději do konce
listopadu.						
    -min-

V listopadu bude otevřena
sportovní hala s bufetem
Od listopadu dojde k otevření nově zrekonstruovaného zázemí sportovní haly pod gymnáziem, kde budou mít návštěvníci možnost navštívit také nově vybudovaný bufet. Tím dojde ke zvýšení komfortu
jak pro sportovce, tak pro diváky.
-min-

Městský rozhlas
Hlášení městského rozhlasu probíhá v pracovní dny od 14:30.
Rádi bychom s Vaší pomocí jeho funkčnost zachovali i nadále plně
v provozu. Zdvořile Vás proto žádáme o spolupráci. Pokud je hlášení
ve Vaší lokalitě slyšet slabě, nesrozumitelně, přerušovaně nebo
reproduktor není funkční, kontaktujte prosím pracovnici městského
úřadu Pavlu Brunerovou na tel. 381 508 101 nebo pište připomínky na
email rozhlas@musobeslav.cz
Pavla Brunerová

Vánoční strom
Správa města Soběslavi, s.r.o. žádá občany, pokud mají zájem věnovat
ze svého pozemku strom, který poslouží jako vánoční strom na
náměstí v letošním roce, aby kontaktovali Správu města Soběslavi,
s.r.o. na telefonní čísla 602 316 697 nebo 775 736 788. Za případný
dar předem děkujeme. Rozsvícení stromku se bude konat v úterý
29. 11. od 15 h na náměstí Republiky.
SMS, s.r.o.
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ZABALENÁ PLANETA
“Zobali vrabci, zobali, igelitové obaly, nechali
je tam rolníci, měli v nich sváču vonící.“ Tak
začíná text písničky Ivana Mládka, která vyšla někdy před třiceti lety. Tehdy jsme se tomu
možná smáli, dnes se však igelitové tašky
a sáčky z lehkého plastu ukazují jako poměrně
zásadní problém.

i k horkému pečivu. Plastové tašky a sáčky nás
však stále neopustily. Stačí se někdy při nákupu podívat do košíku, co všechno dáváme
do sáčků, a zamyslet nad tím, kde pak tyto sáčky končí a jak často je používáme opakovaně.

V roce 2010 se na evropském trhu pohybovalo přibližně 98,6 mld. plastových nákupních
tašek (na každého občana EU připadlo 198
tašek za rok!), přičemž téměř 90 % z nich
tvořily lehké tašky. V témže roce se odhadem
8 mld. tašek ocitlo mimo odpad a nahromadilo
se v životním prostředí. A to zejména v moři,
kam se plasty dostávají mj. i z řek vnitrozemských států (nejedná se tedy jen o problém
přímořských států). Je např. dokázáno, že žaludky až 94 % všech ptáků v Severním moři
obsahovaly plast.

Posuneme-li se na východ, zjistíme, že nadužívání plastových sáčků je tam ještě vyšší.
Nedávno jsem cestoval po Gruzii. K nákupu tam
často dostanete celou sadu igelitových pytlíků.
Doslova každá věc má svůj sáček a ty vám pak
vloží do dalšího sáčku, někdy i dvou (co kdyby
se jeden protrhl). Je to vlastně taková matrjoška z igelitových sáčků. Některé sáčky skončí
v koši, velká část jich však poletuje po ulicích. U nás situace není tak zoufalá, ale přesto
se stačí podívat v okolí skládek - sáčky a tašky z lehkého plastu i přes všechna preventivní
opatření poletují jako podzimní draci vzduchem a “zdobí” stromy.

Vzpomínám, jak jsme krátce po roce 1989, kdy
se u nás začaly objevovat ve větší míře igelitové sáčky, vítali tuto novinku a bylo běžné,
že v obchodech lidé brali na každý rohlík samostatný sáček. Považte, byly zdarma! Doba
pokročila a osvícená pekařství již na pečivo
dávají sáčky papírové, které jsou šetrnější

Mnoho zemí se proto rozhodlo zakročit proti
nadměrné spotřebě těchto sáčků a tašek. Některé země zakázaly jejich volnou distribuci
v supermarketech a obchodech. Evropská komise přijala 4. 11. 2013 návrh směrnice, který
členským státům ukládá, aby omezily používání lehkých plastových nákupních tašek. Tuto

směrnici zapracovává do své legislativy i Česká republika.
Samozřejmě, regulace jako taková je vždy
až ta krajní možnost a vzbuzuje často emoce.
Mnohem lepší je odpovědné rozhodnutí každého z nás. Na nákup je přece možné chodit
i s plátěnou taškou nebo košíkem. Plátěná
taška může být i elegantním módním doplňkem a je stejně skladná jako igelitová. Plastové
sáčky lze používat opakovaně a na konci použitelnosti patří do tříděného odpadu. Sáček
na jednu tubu šamponu lze snadno odmítnout.
Navíc existují i biologicky rozložitelné sáčky.
Ovšem pozor, není sáček jako sáček. Někdy
je tzv. biologická rozložitelnost dost relativní a navíc může působit problémy při dalším
zpracování plastových sáčků během recyklace.
Právě proto by i značení biologické rozložitelnosti měla ošetřit nová legislativa.
Každopádně, až budete v obchodě sahat
po novém plastovém sáčku nebo tašce, myslete na to, že sáček je sice užitečný pomocník,
ale planeta zabalená do igelitu se dusí. A ruku
na srdce, opravdu potřebujete na každý druhý
den novou igelitku?
Zdeněk Kozlíček

VZPOMÍNÁME
Dne 26. října 2016 uplynuly dva smutné roky, co
nás opustil náš milovaný
tatínek a manžel pan
Petr Panocha.
Nikdy nezapomenou a
stále vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinou.

Dne 16. 10. 2016
uplynulo 6 let, co nás
navždy opustil tatínek,
manžel, dědeček
Jaroslav Varga.
Vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

Redakce Soběslavské hlásky se tímto omlouvá rodinám Panochových a Vargových za chybu
v uvedení vzpomínek v minulém čísle. V této společenské kronice uvádíme správnou formulaci
obou vzpomínek včetně fotografií. Děkujeme za pochopení. 			
-minDne 2. 11. 2016 to bude 6 let, co
Utichlo Tvé dobré srdce
nás navždy opustila naše milovaná
a milý hlas,
dcera,
maminka,
manželka
bolest však nezhojí žádný čas.
a sestra Jana Hoffmannová, rozená
Kdo Tě měl rád,
Cílková.
jen v dobrém vzpomene,
Za tichou vzpomínku děkují
kdo Tě miloval,
rodiče, manžel Pavel, děti Roman,
nikdy
nezapomene.
Michal, Gita, Pavel, sestra Monika
Krásná léta s tebou prožitá
s rodinou a ostatní příbuzní. Nikdy
nás budou provázet do konce života.
nezapomeneme!

Dne 28. 11. 2016
uplyne 1 rok, co nás
navždy opustil pan
Jan Dvořák.
S láskou a úctou stále
vzpomínají manželka
Marie a syn Jan.

Dokud se zpívá …
Zdá se to až neuvěřitelné, ale 3. 11. 2016
uplynou již 4 roky, co nás po těžké nemoci
opustil náš kamarád, oblíbený pedagog a hlavně
skvělý člověk pan PaedDr. Vladimír Trešl.
Vzpomínkový večer se bude konat v salonku
restaurace Nikola v pátek 4. 11. od 19.30
hodin.
			
-jk-

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Michaela Šatánková
Anna Tomšová
Robin Florián
Liliana Annelies Metelcová
Aleš Čistecký
Tadeáš Lang
Nově narozeným občánkům přejeme šťastný
život.
Úmrtí:
Josef Maryška
Jaroslav Podhrázský
Karel Kůrka
Stanislav Kopačka
Marie Zárubová
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Dne 10. 11. oslaví naše
maminka paní Libuše
Herzová ze Dvorců, bývalá Soběslavačka, krásných 90 let.
Do dalších let hodně
zdravíčka přejí dcery
Iva a Libuše, syn František, všechna vnoučata
a pravnoučata.
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V ŘÍJNU JSME OPĚT PŘIVÍTALI NOVÉ OBČÁNKY

Vítání občánků se konalo ve čtvrtek 20. 10. v obřadní síni městského úřadu. Starosta města přivítal celkem deset dětí, z toho pět holčiček a pět chlapečků. Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu.  (Foto: Pavel Vaněk)

PŘED 50 LETY ZEMŘEL SOBĚSLAVSKÝ RODÁK RUDOLF VESELÝ
Lidská paměť časem slábne a leccos z ní „vypadává“, i to, na co bychom ale neměli zapomínat. Pamětníci
odcházejí a je třeba, aby mladší generace získávaly vědomosti o významných lidech, kteří pocházejí
ze stejného města nebo obce jako oni. Připomeňme si dnes ředitele Rudolfa Veselého, který byl mým prvním
poradcem při poznávání hub. Podrobně jsem o něm psal v tomto měsíčníku před 7 lety (Soběslavská hláska
18, č. 4: 17, 2009).
Rudolf Veselý se narodil 16. 4. 1884 v Soběslavi, téměř 15 let učil na Pelhřimovsku a 20 roků v Praze,
do penze odešel r. 1939 a vrátil se do Soběslavi; zemřel 3. 11. 1966 v táborské nemocnici ve věku 82 let
a hrob má v Budislavi. O houbách uveřejnil mnoho článků v různých časopisech; z větších prací to jsou
Houby v okolí Soběslavě (48 s., 1930) a monografie Amanita – muchomůrka (1934, 80 s.). Jeho životním
dílem však jsou Československé houby I (1938, 234 s.) a II (1946, 153 s.). Na Veselého návrh jsme
je s kolegou Z. Pouzarem přepracovali. Pod názvem Přehled československých hub (424 s.) vyšly r. 1972
v nakladatelství Academia.
R. Veselý byl v mykologii vlastně částečně žákem jiného soběslavského rodáka, Jana Bezděka (1856-1915),
o němž jsem stručně psal před rokem (Soběslavská hláska 24, č. 3: 16, 2015). Veselý se totiž účastnil
proslulých Bezděkových houbařských kurzů a exkurzí, na nichž získával cenné vědomosti. Bezděk ovšem
prožil většinu svého dosti krátkého života v Polici nad Metují. V Soběslavi je k jeho poctě pojmenována
Bezděkova ulice.
Ředitel Rudolf Veselý v porostu
borovice blatky na soběslavských
blatech na exkurzi s autorem článku. Foto: F. Kotlaba

Mezi mykology a botaniky měl Rudolf Veselý svého času v Praze jmenovce Jaroslava Veselého (19061985). Ten sice pracoval v ochraně přírody, avšak v mladších letech se rovněž zabýval mykologií (hlavně
mikroskopickými houbami), a tak si tyto dva Veselé někdo občas pletl. Rudolf Veselý je s Albertem
Pilátem např. autorem druhu kotrč Němcův (Sparassis nemecii), který popsali r. 1933. A teď si představte,
že ve velké Ottově encyklopedii hub z r. 2014 je v rámečku na zadní straně titulního listu napsáno,
že Pilátovým spoluautorem tohoto kotrče není Rudolf, ale Jaroslav Veselý! Tento frapantní omyl by se
třeba mohl vysvětlit tím, že autor knihy je Slovák - lektorem a překladatelem knihy je však Čech, kterému
to uniknout nemělo! Jak patrno, při zveřejňování jmen lidí je třeba dbát jak na správnost příjmení, tak
i křestních jmen. Vida, kam až nás nakonec zavedla vzpomínka na soběslavského rodáka Rudolfa Veselého,
která je stále živá v mykologické literatuře. 			
RNDr. František Kotlaba, CSc.
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Vzpomínka na zemřelé
Dne 2. listopadu, po Slavnosti všech svatých, vzpomínáme na naše
zemřelé. V prvních listopadových dnech tak bývají naše hřbitovy navštěvovány víc než kdykoli jindy během roku. Hroby jsou zaplaveny květinami a plápolajícím světlem. Vzpomínáme a modlíme se za ty, kteří nás
předešli ve smrti. Úcta k zemřelým je jedním ze základních projevů naší
lidskosti. Tento jev nás zřejmě odlišuje zásadním způsobem od ostatních
živočichů na této planetě. Člověk si v tuto chvíli uvědomuje svoji smrtelnost a klade si otázku, co je dál. Všechny civilizace a kultury, jak je známe, vyvinuly svůj vlastní svébytný způsob pohřbu a kultu pohřbených.
Kulturnost společnosti a její civilizační úroveň tak můžeme poměřovat
právě tím, jak živí pohřbívají své mrtvé a jak na ně vzpomínají.

láska prostředek, který napomáhá zesnulým očistit se z těchto negací, aby
mohli dojít k plnosti Lásky - Boha. Nejde tedy jen o to mít upravený hrob
se spoustou květin a svíček, ale zastavit se, pomodlit, a tak projevit lásku
našim zesnulým.

V křesťanské tradici má modlitba za zemřelé nezastupitelné místo. Touto
modlitbou totiž křesťané projevují nejenom pietní vzpomínku, ale především živou víru, že smrt není tím definitivním koncem. Modlitbě za zesnulé je v této víře rozuměno jako pokračování vztahu k našim zesnulým.
Tento vztah, je-li skutečně modlitbou, je pak pozitivní a je výrazem naší
pokračující lásky. Jako lidé ne vždy umíráme v pokoji a smíření, často
z tohoto světa odcházíme jako velcí sobci lpící na majetku, penězích, často plni hořkosti, zklamání a neodpuštění. Mnoho lidí odchází se ztrátou
smyslu, proč žili a proč umírají. V katolické tradici je potom modlitba -

Úterý 1. listopadu - Slavnost všech svatých - bohoslužba v kostele
sv. Petra a Pavla - 18,00 hod.

Tento „dušičkový“ čas je příležitostí také pro každého z nás pokládat
si znovu velmi vážně otázky o smyslu života, hodnotě našeho života,
po základní naději našeho života.
Jan Hamberger, římskokatolický farář

„Dušičkové“ bohoslužby v Soběslavi

Středa 2. listopadu - Památka zesnulých - bohoslužba v kostele
sv. Petra a Pavla - 18,00 hod.
Neděle 6. listopadu - modlitba za zemřelé - u kříže na soběslavském
hřbitově - 15,00 hod.

Stále jsou naši mrtví s námi, a nikdy vlastně nejsme sami
“Stále jsou naši mrtví s námi, a nikdy vlastně nejsme sami...“ Tolik
Jan Skácel o zvláštním poutu mezi našimi zemřelými a námi, hrbáčky přítomného času, kteří stojí na ramenou obrů. Je možné na místech, kde kdysi byla pohřebiště, vybudovat dětské hřiště? A k čemu je vlastně kostel?
To jsou otázky, které mne napadly nad textem Bohumíra Ctibora v říjnové
Hlásce.
V dřívějších časech byly hřbitovy součástí života obce. V nejedné vesnici je však hřbitov stále kolem kostelíčku na návsi. Mrtví sdíleli prostor
s živými. Ti zámožnější byli pohřbíváni přímo v kostelích, jejich náhrobky stále promlouvají z dlažby mnoha kostelů. Třeba velký křesťanský
panovník, gruzínský král David Stavitel, se nechal pohřbít v bráně kláštera, aby každý příchozí musel vstoupit na jeho hrob. Byl to projev úcty
a vděčnosti.
V osvícenství pak přišla racionalizace a svět živých a mrtvých se začal
stále více oddělovat. Hřbitovy mizely z měst za hradby. Důvody byly zejména tzv. hygienické, ale souvisely i s proměnou vnímání světa. Na místech zrušených hřbitovů leckde po přesunu ostatků vyrostly jiné stavby.
Můj otec vyprávěl o stavbě zimního stadionu v Jihlavě. Ten stojí zčásti
na místě bývalého městského hřbitova. Jinde využili krásné vzrostlé stromy a hřbitovy přeměnili v parky. A protože park už dávno není jen místo
k procházkám, četbě poezie a milostným dostaveníčkům, je v mnohých
parcích koutek pro děti, hřiště pro radovánky. Možná se tak zase naši
zemřelí, generace, které nás předcházely, vracejí, byť v mnohém symbolicky, do života naší přítomnosti. Vyjedeme-li z naší země na východ,
do míst starodávné pravoslavné tradice, narazíme na úplně jiné hřbitovy.

U hrobů jsou stolečky, lavičky. Lidé se za svými předchůdci na velké
svátky, Velikonoce, vracejí. Otevřou si láhev vína, trochu odlijí, hodují,
vzpomínají, radují se. Právě proto, že věří slovy Skácelovy básně: “Stále
jsou naši mrtví s námi!”
Když tedy na místě hřbitova, po dostatečně vhodné době, vznikne dětské hřiště, není to vlastně splněné přání předků, babiček a prababiček?
“Kéž bych se dožil (a) vnoučat, pravnoučat,” říkávali přece mnozí z nich
a mnozí se jich nedožili. Věřím však, že by byli rádi, kdyby mohli sedět na lavičce v parku u kina a radovat se z dovádění vnoučat. Stejnou
radost by možná měli, kdyby viděli svatbu svých vnoučat nebo pravnoučat.
Slib lásky a sdílení. Pro věřícího člověka tolik posílený onou vertikalitou
Boží tváře, laskavě shlížející a vstupující do toho našeho hemžení. Kostel
je místem sdílení a jistého zvláštního bezčasí. To, co se v kostele odehrává, je propojením naší časnosti a věčnosti. I v kostele jsou naši mrtví
s námi. Hranice mezi “tady a teď” a “tehdy a tam” se stírají. Při liturgii,
ať už v kostele nebo jinde, zažíváme obecenství se všemi lidmi tohoto času
i času minulého, v tomto obecenství kolem zvláštního a přece všedního
stolu vezdejšího chleba sdílíme naše radosti i starosti. Kostel není smuteční síní kdesi za městem, kde chceme zavřít těžká vrata a udělat tlustou
čáru za minulostí. Kostel je otevřená brána.
Úcta k předkům je trvalá hodnota, která dělá člověka člověkem.
V průběhu časů se mění forma jejího prožívání, ale spojení mezi světem
předků a naším je stálé - ve vzpomínkách, smutku, ale i v radosti ze života.
Zdeněk Kozlíček

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
VÝSTAVY
•
•

Až do 18. listopadu si můžete v knihovně prohlédnout společnou
výstavu obrazů - Vladimír Chadt: Jihočeská krajina a Bohuslav
Sýba: Cesta zpátky.
Obec Baráčníků „Vitoraz“ Soběslav pořádá výstavu fotografií
a ručních prací pod názvem „Dědečku, babičko, bez Vás bychom
to nedokázali. Děkujeme!“
Výstava bude zahájena vernisáží v úterý 29. listopadu od 16,30
hodin.

PASTELKOVÁNÍ
Kreslit antistresově s námi můžete přijít ve čtvrtek 3. listopadu
od 16 hodin. Vlastní pastelky a nové vzory antistresových omalovánek
či mandal vítány.

BESEDA S CHIROPRAKTIKEM
Pro velký zájem navštíví knihovnu opět chiropraktik Ing. Vincenc
LÁSZLÓ.
Co nás čeká tentokrát? Staré i nové poznatky jak si odstranit bolesti páteře
a kloubů, regenerace pohybového aparátu. Jak si ubližovat, nebo se léčit
stravou. Jak si zvláštní chůzí můžeme značně zlepšit zdravotní stav
+ spousta zajímavých rad o zdraví, které se v ordinaci nedozvíte.
Také vás čekají praktické ukázky z oblasti akupresury, čínské a alternativní
medicíny. Fórum otázek a odpovědí.
Středa 9. listopadu od 17 hodin.
Vstupné dobrovolné.
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VYROBTE SI VLASTNÍ VŮNI
Zveme na výrobu vlastního voňavého šamponu
ze zdravých surovin a éterických bioolejů.
Výrobou vás provede a zajímavými informacemi
o aromaterapii obohatí Klára Csirková.
Cena 150 Kč za přísady a lahvičku.
Úterý 22. listopadu od 17 hodin.

BABIČKO, DĚDEČKU,
BEZ VÁS BYCHOM
TO NEDOKÁZALI
Obec baráčníků Soběslav ve spolupráci se sokolkami, s MŠ „Duha“
a s MŠ Nerudova připravují výstavu
dětských prací, babiček a dědečků
a fotografií.

SOBOTNÍ PROVOZ
V listopadu bude městská knihovna otevřena
také v sobotu 5. 11. od 9 do 12 hodin.

Tato výstava bude instalována
v městské knihovně v Soběslavi
pod názvem „Babičko, dědečku,
bez Vás bychom to nedokázali děkujeme!“ Vernisáž výstavy proběhne 29. listopadu 2016.

PŘIPRAVUJEME:
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

Knihovna bude opět patřit dětem v sobotu
3. prosince od 9 do 12 hodin.
Připraveny jsou kvízy, soutěže a vyrábění
pro děti.

Za obec baráčníků
           syndička tetička Kastnerová

Zveme všechny děti a rodiče!
Alena Fremrová

RYBNÍKY – PERLY V NAŠÍ KRAJINĚ
Ve veselském Weisově domě bude v pátek 4. 11.
od 17 hodin vyprávět Mgr. Ladislav Jandáček
o našich nejhlubších, největších a nejkrásnějších
rybnících. Dozvíte se řadu zajímavostí
o Jakubu Krčínovi, Štěpánku Netolickém
i Ruthardovi z Malešova. Prostřednictvím
obrázků se projdeme kolem Zlaté stoky,
ve své době nejdelšího umělého kanálu na světě.
A nahlédneme do života těch, kteří rybníky
stavěli, hlídali a lovili, tedy rybníkářů, pacholků
baštýřů a porybných.
HISTORICKÉ DUDY – NÁSTROJ KRÁLŮ
I ŽEBRÁKŮ
Sedmý ročník cyklu „Staré i nové zvěsti“ začíná
v soběslavském Rožmberském domě netradičně
v pondělí 7. 11. v 17 hodin večerem na pomezí
přednášky a koncertu. Mgr. Miloslav Vaváček,
v regionu známý především jako umělecký
vedoucí táborského souboru historické hudby
Dei Gratia, nás seznámí s 5000 let trvající
historií vývoje dud a těšit se můžeme také na
živé ukázky hry na nástroje rekonstruované
podle dobových materiálů. Předlohy nástrojů
pro raný středověk pocházejí ze záznamů
v dobových kronikách, ranou gotiku prezentuje
španělský královský rukopis Cantigas de Santa
Maria a sochařské výzdoby průčelí paláce
vévodů ze Champagne v Reims. Vrcholnou
gotiku zastupují dudy zachycené na freskách
z hradu Karlštejn a z kaple sv. Kateřiny
v Kouřimi. Renesanci ztvárňují nástroje
vyrobené podle rytiny Albrechta Dürera, malby

Pietera Brueghela, fresky „Tanec smrti“ v Bernu
a též sochy ze zpívající fontány na Pražském
hradě. Manýrismus a baroko prezentují nástroje
na obrazech slavných vlámských malířů anebo
dudy, rekonstruované podle nálezu z vraku lodi,
potopené v 17. století severně od Německa.
Vaváčkův projekt „Historické dudy, nástroj
králů i žebráků“ má oficiální záštitu Národního
památkového ústavu, nenechte si proto jeho
prezentaci ujít!
PODKARPATSKÁ RUS V ZIMĚ
Přednáškový cyklus „Od Tábora až na konec
světa“ pokračuje ve středu 16. 11. v 17
hodin v Rožmberském domě povídáním
cestovatele Rosti Gregora z Nítovic
u Kardašovy Řečice, který střídavě pěšky a na
kole putuje po Karpatech a Balkánu. Cestuje v
minimalistickém „free“ stylu, přespává mezi
domorodci nebo pod širákem, což přináší často
nečekané zážitky. Na přednášce poradí, jak
putovat v zimě na kole a nezmrznout, uvidíme
vánoční východ slunce z karpatských vrcholů,
dozvíme se o pohostinnosti tamních obyvatel
a také o pravoslavných i řeckokatolických
Vánocích.
KURZ PALIČKOVÁNÍ A ŠITÉ KRAJKY
Již od října probíhají vždy v úterý od 18 hodin
v Rožmberském domě pravidelná podvečerní
setkávání s paličkami a jehlou. Kurz paličkování a šité krajky vede učitelka textilních uměleckých řemesel Lenka Jelínková. Máte-li zájem,
přijďte se podívat a připojit! Bližší informace
podají Lenka Jelínková nebo Jana Líkařová (tel.
381 523 421, 778 495 157).
ZA HOUBAMI NA BLATA
Letošní 14. ročník exkurzního cyklu „Přírodou
krok za krokem“ zakončíme podzimní
vycházkou s mykologem Pavlem Špinarem
za houbami rostoucími na rašeliništi Borkovická

blata i v okolních lesích. Exkurze se koná
v sobotu 5. 11., sraz je na parkovišti na začátku
naučné stezky v 10 hodin.
Do muzea i do přírody Vás srdečně zvou
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček

				
Poznamenejte si do kalendáře
				

20. prosince 2016
Rybova mše vánoční v KDMS
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Pravidelné akce:
Pondělí 		
Úterý 		
		
Středa		
		
		
Čtvrtek 		
Pátek 		

17.00
16.00
18.00
13.30
15.30
20.00
18.00
18.00

Další program:

Program – listopad
Loutkářský soubor Kašpárek
Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci!)
Argentinské tango
Senior klub
Ráček, dětský kroužek lidových písní a tanců
Spolek divadelních ochotníků „Chvalovský“
JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866)
Soběslavská chasa

Čtvrtek 3. 11.
17.00
Astrál
Sobota 5. 11.
18.00
Taneční kurzy 8. – country!, velký sál, vstupné 30 Kč
		
21.00
Taneční kurzy – dospělí 5., velký sál
Neděle 6. 11.
10.30
DOS Tábor, Andulka a loupežníci, velký sál,
		 	
vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná 2.,3. ...dítě zdarma
Úterý 8. 11.
8 – 16.00 Zadáno – firma ENVI-PUR, s.r.o.
Čt – Pá 10. – 11. 11. 		
Soběslavská růže
Pátek 11. 11. 21.00
Parkán – zábava, velký sál, vstupné 150 Kč
Sobota 12. 11. 9.30
Zadáno – Obec baráčníků Soběslav, malý sál
		
17.00
Kurz stolování – TK (přihlášení frekventanti tanečních)
		
18.00
Taneční kurzy 9. – velký sál, vstupné 30 Kč
		
21.00
Taneční kurzy – dospělí 6., velký sál
Úterý 15. 11. 19.00
Věra Špinarová a Adam Pavlík band - koncert, 		
			 velký sál, vstupné 390 Kč
Čt – So 17. – 19.11.
Kreativ
Pondělí 21. 11. 17.00
O nezbedném skřítkovi, Loutkářský soubor Kašpárek,
			loutková pohádka, vstupné dospělí 20 Kč a děti 10 Kč
Středa 23. 11. 19.00
Úsměvy Ivana Šmoldase s písničkami Pepy Štrosse
			velký sál, vstupné 150 Kč/180 Kč na místě
Neděle 27. 11. 19.00
Hospoda Na mýtince, DS Na Šikmé ploše, divadelní hra,
			 velký sál, vstupné 100 Kč v předprodeji/ na místě 150 Kč
Pondělí 28. 11. 19.00
Veselá trojka – koncert, velký sál, vstupné 170 Kč/
			
na místě 200 Kč
Úterý 29. 11. 15.00
Rozsvícení vánočního stromečku 2016,
			 náměstí Republiky Soběslav
Úterý 29. 11. 8.30
Divadelní centrum – zadáno pro Gymnázium Soběslav, velký sál
Středa 30. 11. 8.15
Agentura Pohoda – zadáno pro ZŠ, velký sál

Připravujeme na prosinec:
Neděle 4. 12. 15.00
			
			
Sobota 10. 12. 18.00
Pondělí 12. 12. 19.00
Neděle 18. 12. 19.30
Úterý 20. 12. 19.00

Vodníci v Řečici, OS J. K. Tyl,
Tradiční pohádka s mikulášskou nadílkou,
i když s netradičním názvem!
Věneček tanečních kurzů – hraje RM Band
Jižani – vánoční koncert – koncert známé jihočeské kapely!
Rukojmí bez rizika, Agentura Harlekýn, divadelní představení
Česká mše vánoční Jan Jakub Ryba – velký sál

Po tři dny od 9 do 18 h
Módní přehlídky, taneční vystoupení,
ukázky tvorby a výrobků a soutěže
Vstupné: Dospělí 40 Kč,
Senioři 10 Kč a děti, ZTP zdarma

listopad 2016
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TANEČNÍ KURZY 2016 – VĚNEČEK
Věneček se koná v pátek 10. prosince od 18. hodin.
Vstupenky – místenky ke stolům jsou v prodeji v kanceláři KDMS
nebo během tanečních kurzů!
Vstupné (dle umístění stolu) 200 Kč, 170 Kč, 150 Kč, 130 Kč

VĚRA ŠPINAROVÁ
a ADAM PAVLÍK BAND KONCERT
KDMS úterý 15. listopadu v 19.00 – velký sál!
Věra Špinarová patří ke stálicím naší rockové i populární hudby pro svůj
nenapodobitelný sytý hlas i pro temperamentní a vitální vystupování
na koncertech. Již mnoho let patří mezi nejžádanější zpěvačky v České
a Slovenské republice. V současné době vystupuje s kapelou Adama
Pavlíka.
Koncerty probíhají v průběhu celého roku a jsou stále vyprodány.
Má celou řadu krásných hitů, například Meteor lásky, Music box,
Bílá jawa 250, Raketou na Mars nebo Měj mě rád. Největším hitem
se však stala píseň Jednoho dne se vrátíš, jejíž melodie je z filmu Tenkrát
na západě. Prestižní záležitostí v roce 2007 bylo pozvání na koncert
Joe Cockera, který nemá nikdy na svých koncertech hosty ani předskokany. Věra Špinarová byla pozvána jako host na jeho ostravský koncert.
Petr Valeš

Vzpomínka na režiséra Wajdu
ve filmovém klubu Soběslav
7. listopadu 20 hod., Walesa: člověk naděje, Andrzej Wajda, Polsko, 2013.
Když devátého října ve věku 90 let zemřel polský filmový režisér
a dramatik Andrzej Wajda, ztratil polský film jednu ze svých největších osobností. Wajdovo rozsáhlé dílo patří k tomu nejlepšímu, co se natočilo nejen v Polsku, ale ve střední Evropě. S poetikou
sobě vlastní, prostřednictvím svých děl promlouval o osudech, mýtech a skutečnostech, pravdách a lžích. O svědomí národa a jeho
duší. Narodil se otci Jakubu Wajdovi, armádnímu kapitánovi, který
se na vojenskou dráhu vydal už jako šestnáctiletý chlapec v legionech
Józefa Piłsudského, matka Aniela byla učitelkou. Před válkou byl aktivním skautem. Když Němci obsadili Radom, otec prchl z města a vydal
se bojovat s okupanty. Tehdy se viděli naposled, následujícího roku padl
Jakub Wajda do sovětského zajetí a stal se jednou z obětí katyňského
masakru, o čemž však rodina nic netušila.
Za Soběslávku Kateřina Růžičková
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AKCE NA MĚSÍC LISTOPAD
Výstavy:
Do 18. 11. Výstava obrazů – Vladimíra Chadt: Jihočeská
krajina s Bohuslav Sýba: Cesta zpátky, městská knihovna
29. 11. Dědečku, babičko, bez Vás bychom to nedokázali.
Děkujeme! – vernisáž výstavy fotografií a ručních prací, městská knihovna, 16:30 h

Kulturní akce:
3. 11. Pastelkování – antistresové omalovánky,
městská knihovna, 16 h
3. 11. Astrál, KDMS, 17h
7. 11. Historické dudy – nástroj králů i žebráků– přednáška
a koncert Miloslava Vaváčka, Rožmberský dům, 17 h

MŠ DUHA
Podzim už je tu
Léto už nenávratně skončilo a vlády se ujal podzim.
Toto roční období máme v duhové školce moc rádi, hledáme a obdivujeme všechny jeho barvy, chutě i vůně.
Na vycházkách obdivujeme krásně zbarvené stromy,
sbíráme listy, kaštany a žaludy, hrajeme si a cvičíme
s nimi, počítáme je, i tvoříme z nich. Kaštany a žaludy
také shromažďujeme na zimu pro lesní zvířata. Vrcholem celého období jsou
podzimní slavnosti, kdy si vyzdobíme třídy a šatny, slavnostně si prostřeme
a chodbami celé školky se linou různé vůně – jablečného závinu, mrkvového cukroví, pečených brambor nebo dýně. Podzim si zkrátka užíváme
a vnímáme ho všemi smysly.
    zaměstnanci  MŠ DUHA

9. 11. Beseda s chiropraktikem Vincencem László, městská
knihovna, 17 h
10. - 11. 11. Soběslavská růže – soutěž ve vazbě květin
(10. soutěž, 11. výstava květin pro veřejnost)
11. 11. Parkán – zábava, KDMS, 21 h
11. 11. Will Eiffell – koncert, čajovna Rolnička, 19:30 h
15. 11. Věra Špinarová a Adam Pavlík Band – koncert,
KDMS, 19 h
16. 11. Podkarpatská Rus v zimě – přednáška cestovatele Rosti
Gregora z cyklu „Od Tábora až na konec světa“, Rožmberský dům, 17 h
17. - 19. 11. Kreativ, KDMS, každý den 9 – 18 h
21. 11. O nezbedném skřítkovi – divadlo pro děti, KDMS, 17 h
22. 11. Vyrobte si vlastní vůni – zajímavé informace o aromaterapii předá Klára Csirková, městská knihovna, 17 h
23. 11. Úsměvy Iva Šmoldase s písničkami Pepy Štrosse,
KDMS, 19 h
24. 11. Poetické podzimní setkání s Karlem Sýsem
a Jaroslavem Kojzarem, městská knihovna, 17 h
27. 11. Hospoda Na mýtince – divadelní hra, KDMS, 19 h
27. 11. Deskové hry, Společenské centrum Soběslavska, 14 - 18 h
28. 11. Veselá trojka – koncert, KDMS, 19 h
29. 11. Rozsvícení vánočního stromu 2016, náměstí Republiky
Soběslav, 15 - 17 h

OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU
OVOCE A ZELENINY 2016
ČZS Soběslav uspořádal ve dnech 30. 9. – 1. 10. výstavu ovoce
a zeleniny. Letošní úroda ovoce byla poznamenána pozdními mrazíky
a letní bouřka s krupobitím udělaly své. Ovoce bylo málo a ještě poškozené. Děkujeme všem, kdo dal své výpěstky na výstavu. Počet vzorků
byl 53 – jablíčka, hrušky, švestky, víno, ořechy, ale i netradiční tvary
mrkve, řepy, cuket, ale i obrovské dýně.
Květiny na výstavu nám věnoval pan Mašek, kterému patří velké poděkování. Každý návštěvník měl možnost vybrat nejkrásnější jablíčko
a určit vítěze. Nejvíce se líbilo jablíčko pana Váchy z Debrníka, hrušky
pana Hlavničky ze Soběslavi. Výstava byla v malém prostoru Moštárny,
ale letošní návštěvnost byla velmi dobrá. Naši výstavu navštívily děti
z místních mateřských škol a některé třídy ze ZŠ E. Beneše, a děti z MŠ
z Tučap. Na všechny čekala sladká odměna v podobě perníčků ve tvaru
jablíček a hrušek. Děkujeme všem, kteří výstavu navštívili.
ZO ČZS Soběslav

Foto: Děti z červené třídy vybarvují obrázky zeleniny a ovoce pomocí víček
od pet lahví

MŠ NERUDOVA
Barevný podzim
Podzim jsme vítali s dětmi v každé třídě jinak. Malovali
jsme ovoce, tvořili z keramické hlíny, otiskovali listy
stromů, vyráběli „kluky a holky z brambor“ a zpívali
veselé písničky o podzimu. V srdíčkové třídě přivítaly
děti podzim „štrúdlováním“. Vyzkoušely loupat a strouhat voňavá jablka a těšily se, až sladkou dobrotu ochutnají. Vůně se linula
po celé školce. „Malí kuchaři“ z naší školičky už mohou určitě pomáhat
doma mamince.
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Ani tento rok jsme neodmítli pozvání místních zahrádkářů na podzimní výstavu ovoce. Bylo se opravdu na co dívat. Děti poznaly všechno
ovoce, které zde viděly. Obdivovali jsme obrovské dýně, které zdobily
prostory výstavy. Nejvíce se děti těšily na moštování jablíček. Vše bylo
pečlivě připraveno a proces drcení a lisování mohl začít. Všechny děti
ochutnaly sladkou šťávu. Mošt byl výborný!
Velké poděkování patří manželům Pincovým a panu R. Dvořákovi, kteří dětem předvedli proces moštování a svým zajímavým vyprávěním
upoutali všechny malé diváky.
Podzimní výlet hvězdičkové třídy vlakem směřoval do Doňova,
a to v úterý 11. 10. Velké poděkování patří panu Kovářovi a jeho ženě,
kteří nás doprovázeli, a hlavně ukázali a vysvětlili vše, co se týká provozu na železnici. Dojmy a zážitky byly velké. Jak se dětem podařilo
namalovat vláček, to se rodiče mohli přesvědčit na vystavených obrázcích v šatně. Výtvarná dílka malých malířů se zdařila.
Kolektiv MŠ Nerudova

ZŠ KOMENSKÉHO
		

			

Talent roku 2016

V loňském školním roce se naše třída
zapojila do celostátní soutěže Talent roku
v kategorii Mladý talent - kolektiv žáků
1.- 4. tříd. Tato soutěž spočívá v tom, že třída dokumentuje po celý
školní rok, jak sportuje a baví se pohybem. Vítěze vybírá porota,
které předsedá Šárka Strachová, úspěšná česká reprezentantka
v alpském lyžování.
Na základě přihlášky a zaslaných podkladů se naší třídě podařilo
v celostátní soutěži vyhrát! Získali jsme poukázky na nákup sportovního vybavení. Tělesná výchova patří mezi naše nejoblíbenější předměty. Budeme dál trénovat, protože soutěže nás motivují
a také se chceme stále zlepšovat.	    4. A + Ilona Klimešová

Etická výchova
V pátek 23. 9. jsme se sešli v klubovně školy, abychom
absolvovali poslední část školení k etické výchově. Lektorka Mgr. Helena Naňáková nám přiblížila téma Prosociálnost
a sebedůvěra. Poukázala na to, jak je důležité bezpečné prostředí ve třídě, jak pěstovat sebeúctu a sebedůvěru a umění
naslouchat. Připomněli jsme si „řeč povzbuzování“, asertivní práva a různé činnosti jsme si vyzkoušeli sami prakticky
formou her a práce s pracovními listy i s jinými pomůckami.
Na závěr jsme obdrželi spoustu zajímavých materiálů, které
můžeme ve výuce využít.
Školení bylo pro zúčastněné učitele inspirací pro zpestření hodin,
do kterých bude toto učivo zařazováno.
Mgr. Romana Bláhová

Beseda o třídění odpadu
Ve středu 14. 9. proběhla v naší škole beseda o třídění odpadu.
Vzdělávací program připravila společnost EKO – KOM. Během
jedné vyučovací hodiny jsme se dozvěděli, jak se odpady třídí
a následně se znovu používají pro výrobu nových věcí. Zkusili
jsme si roztřídit odpad do malých kontejnerů podle barev. Potom
nám paní lektorka vysvětlila, co se děje s odpadem po jeho vyhození do popelnice nebo kontejneru. Vedla nás k tomu, abychom
odpad třídili a položili tak základy k odpovědnému chování
v dalším našem životě.
Závěrem nám byl připomenut ekologický význam této činnosti.
Beseda byla pěkně připravena, všem se nám líbila.
Iveta Přibylová IX. B

Přespolní běh v Táboře
V pátek 30. 9. se již tradičně vypravila početná skupina běžců vytrvalců
reprezentovat naši školu na Okresní přebor družstev v přespolním běhu.
Závody se opět konaly v terénu okolo sportovního areálu Komora. Počasí
se vydařilo a všichni přihlížející mohli být svědky výborných sportovních
výkonů, které mladí sportovci předvedli.
V kategorii dětí z 1. stupně soutěžila tříčlenná družstva a počítalo se pořadí
každého závodníka. 2. stupeň stavěl družstva pětičlenná, počítali se první
čtyři.
Vynikajícího výsledku dosáhlo družstvo dívek 4. - 5. tříd ve složení
Zuzana Havlíková, Adéla Štefanová a Ema Zabloudilová, které přivezly
vítězství. Třetí místo vybojovalo družstvo chlapců 4. - 5. tříd ve složení Matěj
Gajdolín, Tadeáš Pinc a David Petrásek. Páté místo získaly dívky v kategorii
6. - 7. tříd, šestí skončili chlapci 6. - 7. tříd a deváté dívky 2. - 3. tříd.
Stříbrnou medaili v soutěži jednotlivců získala vynikajícím výkonem Zuzka
Havlíková z 5. ročníku a bronzovou Roman Pokorný z 9. ročníku. Blahopřejeme. Zároveň děkujeme všem soutěžícím za příkladnou reprezentaci školy.
				
D. Pincová, M. Máca
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ŠKOLY PODEPSALY SMLOUVU O PRODLOUŽENÍ
ÚČASTI V PROGRAMU SUPERLICENCE
V pondělí 19. 9. v dopoledních hodinách byla v ZŠ E. Beneše slavnostně podepsána smlouva o prodloužení účasti základních škol v Soběslavi v programu Superlicence na dalších pět let. Události se zúčastnil
Oldřich Ježek z Nakladatelství Fraus, s.r.o., starosta města Jindřich Bláha,
předseda představenstva firmy Rašelina a. s. Rostislav Staněk a ředitelé
soběslavských základních škol Vlastimil Říha a Jan Holas.
Program Superlicence má pro školy velký význam. Zahrnuje balíček produktů, které školám umožňují obměnit tištěné učebnice za nová, aktualizovaná vydání, kdykoliv a kdekoliv získat interaktivní výukové materiály
a aktivně využívat i-učebnice díky školní multilicenci Flexibooks. Vzdělání je pro současné i budoucí generace velice důležité, avšak investice do
vzdělání není zanedbatelná. Cena Superlicence vychází letos na 599 Kč
na žáka. O celkové náklady se dělí 1/3 významný sponzor firma Rašelina
a.s.,1/3 základní školy s případnou účastí rodičů a 1/3 město Soběslav.
Sponzorský dar soběslavské firmy Rašelina a.s. oběma základním školám
v Soběslavi v letošním školním roce tak činil 67 683 Kč. Jelikož program
běží již šestý rok, celková částka na sponzoring se pohybuje v řádech sta
tisíců Kč.
Součástí programu setkání byla také krátká prezentace Oldřicha Ježka,
která zúčastněným přiblížila vymoženost moderní doby v podobě i-učebnic Nakladatelství Fraus. Jedná se o výukové materiály, které vycházejí
z tištěných učebnic, jsou ale obohaceny o multimediální materiály, mezi

Podpisu smluv se zúčastnili (zleva doprava) starosta města Jindřich Bláha, předseda představenstva Rašeliny a.s. Rostislav Staněk, ředitelé základních škol Jan Holas, Vlastimil Říha a Oldřich Ježek z Nakladatelství
Fraus, s.r.o.

které patří audionahrávky, videa, internetové odkazy a různá interaktivní
cvičení v podobě kvízů, testů či křížovek. Každý, kdo aktivně pracuje
s výpočetní a komunikační technikou, má pak své učebnice u sebe jak
doma, tak ve škole nebo na cestách.
Výhodou je, že tyto učebnice na rozdíl od klasické tištěné formy nezaberou žádný prostor v aktovce studentů a nic neváží, podobně jako e-knihy. Podobné pomůcky pro studenty základních škol je možné zakoupit
po internetu v elektronické podobě a zpřístupnit přes počítač, tablet nebo
mobilní telefon. Za účelem použití i-učebnic se ve školách využívají moderní dotykové tabule, které umožňují práci s interaktivním obsahem.
Těmi disponují obě soběslavské základní školy.
Během prezentace byl čas věnován také novému vzdělávacímu portálu
Fred. Licence v programu Fred zpřístupňuje školám obrovské množství
multimédií, umožňuje jim připravit vlastní interaktivní prezentace, ukládat data na vzdálené internetové úložiště, zadávat úkoly žákům a komunikovat jednoduše a na jednom místě.
Školy tímto způsobem získávají přístup k moderním výukovým materiálům, které jsou přehledné, plné barev a do škol navrací ověřený účinný
způsob interaktivní výuky Jana Ámose Komenského – školu hrou.
-min-

Přednáška v jedné z učeben ZŠ E. Beneše, ve které Oldřich Ježek všem
zúčastněným představil i-učebnice a portál Fred. Foto: Michaela Nováková

ROLNIČKA
Will Eiffell a trochu šedi z betonového města v čajovně Rolnička
Že jste to jméno ještě neslyšeli? Nevadí, můžete ho slyšet a vidět na
vlastní uši a oči v čajovně Rolnička. Pod libozvučným pseudonymem
se skrývá dvaadvacetiletý písničkář z Ústí nad Labem. Sám o své hudbě
říká: „Je to takovej špinavej folk ze srdce šedýho Ústí, který je nejlepší
pustit si v noci těsně před usnutím.“ A je to tak. Jestli jste v Ústí někdy
byli, pak mu dáte jistě za pravdu. Šeď je v tomto betonovém městě všudypřítomná. Ale Will s ní umí skvěle pracovat, jeho písně jsou o šedi,
ale šedivé určitě nejsou. A navíc se zdá, že to šedivé město má docela rád. Letos v dubnu
vydal desku s názvem Mezi hrdiny a sny, kterou si můžete stáhnout i koupit.
Nenechte si Willa ujít, v Praze občas hraje, ale v jižních Čechách to možná bude úplná
premiéra. Will zahraje v pátek 11. 11. v 19,30 v čajovně Rolnička.
Za organizátory Martina Plátová
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I MY
MAŠKARNÍ
TANCOVAČKA
Princezny a rytíři
Přijďte si 19. listopadu užít tancování,
netradiční hry a vyrábění mečů či korunek.
Sejdeme se v Želči, v obecním sále restaurace
Na Staré od 15 - 20 hodin. Kostýmy jsou vítány
u dětí i dospělých, ale nejsou podmínkou :-).
Prostě přijďte, je vždycky velká legrace. Těšíme
se! Vstupné 50 a 80 Kč. Děti do 3 let zdarma.
Výtěžek pomůže I MY zajistit provoz. Děkujeme :-)!

iPAD MŮŽE I POMÁHAT!

a urychlit vývoj anebo umožnit, aby se dorozuměly s okolím.
Co je iPad? Je to multimediální dotykový
počítač typu tablet od firmy Apple, něco mezi
notebookem a telefonem. A když se do něj stáhnou ty správné vzdělávací programy, hry anebo
aplikace k alternativní komunikaci, je to velký
pomocník.
S výukou pomocí iPadu máme skvělé zkušenosti a vozíme jej již 2 roky k zapůjčení do rodin dětí s postižením. Jsme rádi, že díky sbírce
Pomozte dětem organizované Českou televizí
a Nadací rozvoje občanské společnosti můžeme dopřát dětem i rodičům přístroj druhý. Díky
Vám všem, kteří jste se zapojili a přispěli!

Některé děti nemluví, mají špatnou motoriku,
hůře spojují slova s pojmy apod. Pro ně je iPad
výborným nástrojem, který je může provázet

Klára Csirková, koordinátor I MY o.p.s.
www.imy-sdruzeni.cz

SOBĚSLÁVKA

DDM
Akce na měsíc listopad – Soběslav
V sobotu 12. 11. pořádáme další tvořivou dílnu pro děti
od 7 let – Podzimní dekorace, od 9 do 11 hodin. Přijďte
si vyrobit podzimní dekoraci z přírodnin do bytu nebo
na zahradu.

Spolek Soběslávka organizuje v listopadu další kolo deskohraní.
Proběhne opět poslední neděli v měsíci, tedy 27. listopadu od 14
do 18 hodin v kině.
K dispozici bude opět zhruba třicítka deskových her a zkušení asistenti, kteří vás jakoukoliv hru rádi naučí. Kinokavárna také slíbila otevřít.
Pro menší návštěvníky, které deskovky tolik nebaví, se otevře dětský
koutek, aby se rodiče s dětmi nebáli přijít. A kdyby vás to náhodou zajímalo, tak deskovky si můžete nově půjčit i v knihovně.
Spolek Soběslávka

Cena: (materiál) 50 Kč, pro děti zájmových kroužků
DDM 40 Kč. Přihlášky předem, nejpozději do 10. 11.
Na sobotu 26. 11. zveme děti od 8 let na tvořivou dílnu „Vyrábíme
adventní dekorace“, kde si děti mohou vyrobit vlastní adventní kalendář. Zahájení v 9.00 hodin. Cena: (materiál) 50 Kč, členové zájmových
kroužků DDM 40 Kč.
Připravujeme na prosinec:
• Sobota 3. 12. Mikulášská besídka pro děti
• Pátek 9. 12. Zvonkový průvod

Jaroslava Kohoutová
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Nová herna RC Sobík
RC Sobík je zpět po dlouhé pauze, při které
jsme rozhodně nezaháleli, ale naopak pilně pracovali, abychom pro Vás připravili novou hernu
v nových prostorách, které nám byly k provozování RC Sobík nabídnuty městem Soběslav.
Tímto bychom ještě jednou rádi městu Soběslav
a panu starostovi poděkovali a všechny naše
příznivce pozvali k prohlídce. Novou hernu RC
Sobík pro rodiče a děti najdete na nové adrese:
náměstí Republiky 110 v Soběslavi (na terase
bytového domu) a bude otevřena od listopadu
2016.

a pohrát si, informovat se o plánovaném provozu, pravidelném programu a akcích.

ností nás tedy neváhejte kontaktovat na našich
telefonních číslech.

A kudy se do nové herny dostanete? Z náměstí: projdete podchodem vedle prodejny
COOP, půjdete doprava směrem k sídlišti a dáte
se nahoru na terasu po schodišti nebo nájezdem
pro kočárky (za schodištěm, u dětského hřiště). Z ulice Tyršova: půjdete směrem k náměstí
a dáte se nahoru na terasu po schodišti za muzeem. Cedule se ještě připravují, v případě nejas-

Aktuální informace můžete získat na:
• FACEBOOKu ‚ Spolek Rodičovské
centrum Sobík‘
• www.rc-sobik.webnode.cz
• 728 318 857, 777 933 219
Zveme Vás na kávu nebo čaj do nové herny
a těšíme se na Vás!
Kolektiv RC Sobík

V pátek 4. 11. 2016 od 9.00 h do 17.00 h
Vás srdečně zveme na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v nové herně RC Sobík
V tento den bude nový Sobík otevřen poprvé
a Vy se můžete přijít do herny s dětmi podívat

Den sokolstva
(8. říjen 2016)
V sobotu 8. října jsme se i my, soběslavské sokolky, připojily
k celorepublikové vzpomínkové akci „Památný den sokolstva“. K našim
sokolským lípám jsme položily kytičky a zavzpomínaly. Naše vzdělavatelka Jaroslava Zemanová přednesla krásnou báseň od Vítězslava Nezvala. Tato vzpomínková pietní akce se koná vždy v den neblahého výročí
tragických událostí, které bezprostředně ohrozily existenci sokolského hnutí za druhé světové války.
K prvnímu rozsáhlému zatýkání došlo po
15. březnu 1939, k dalšímu po vypuknutí války
1. září 1939. K nejhoršímu došlo po nastoupení nového říšského protektora R. Heydricha
28. září 1941. Bylo vyhlášeno stanné právo
a byli popraveni představitelé Obrany národa,
mezi nimiž byl i vůdce sokolského odboje Augustin Pechlát. V noci ze 7. a 8. října téhož roku
došlo k velké razii, při které byla pozatýkána a
popravena většina sokolských činovníků, jak
v ústředí ČOS, tak i v župách. Následující den
8. října byla ČOS oficiálně rozpuštěna a konfiskován její majetek. K dalším obětem členů Sokola došlo po atentátu na R. Heydricha
i na válečných frontách.
Z řad sokolů za svou ilegální činnost a množení letáků v našem městě zahynuli v koncentračních táborech Josef Bartoš a Václav Bubník.
Nezapomínejme, komu vděčíme za svobodu

a svou existenci. Je třeba stále připomínat hrdinství těch, kteří se postavili
proti nacismu. A dnes je na nás, abychom nezapomínali a používali stejnou odvahu, statečnost a neohroženost při řešení úkolů a problémů dnešní
doby.
Za TJ Sokol Soběslav H. Hovorková
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SENIOR DŮM
Skončilo léto, skončily prázdniny a krásné počasí,
při kterém jsme mohli plně využít prostranství kolem našeho domova, ať už k procházkám, ke cvičení nebo se alespoň posadit na lavičku a vychutnat
si teplých paprsků sluníčka, které nás pěkně ohřívalo. Přišlo září a s ním podzim. No a s příchodem podzimu je spojená
i oslava sv. Václava. Nejinak je tomu i u nás, v našem Senior domě.
Od rána po celém domě voní koláčky a chystají se přípravy na vel-

kou oslavu. A jaká byla? No přeci veselá. Hrála muzika, zpívali jsme,
kdo mohl tak i tancoval, kdo nemohl, tak si alespoň zazpíval. Na stolech
se usmívaly koláčky a mufinky, popíjelo se kafíčko, pivečko, no prostě
bylo veselo. A pak, že „v důchoďáku“ končí život! Kdepak!!!
U nás PRÁVĚ začíná nový život. Vždyť už nyní se chystáme na podzimní soutěže, těšíme se na Svatomartinské posvícení a i na to, že mezi nás
přijdou opět děti ze školky a školy. A jaké to vše bude, o to se s vámi podělím.
      Za Senior dům  Mgr. Lada Haplová

VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
SERIÁL: PRVNÍ POMOC KRÁTKÝM PŘÍBĚHEM
Resuscitační resumé
Z minulých dílů víme, jak se postarat o dospělého člověka s oběhovou
zástavou. Připomeňme záklon hlavy, komprese hrudníku 100 - 120x
za minutu do hloubky cca 5 - 6 cm a v případě ochoty dva vdechy
na 30 stlačení. U dětí to je celkem podobné, jen začínáme úvodními pět umělými vdechy. Komprese se dělají jednou rukou do 1/3 hloubky hrudníku a je-li zachránce sám - volá 155 až po jedné minutě (nebo rovnou, má-li telefon
u sebe a dá si jej na hlasitý odposlech). S kojenci je to stejné jako s dětmi,
jen se masáž provádí 2 - 3 prsty do menší hloubky. A proč těch úvodních
pět vdechů? Důvod je prostý: většina zástav u dospělých je srdečního
původu. Krev je „krásně“ okysličená, jen pumpa nefunguje. Oběhové zá-

stavy u dětí mívají různý původ, srdeční zástava často vzniká až v důsledku nedostatečného okysličení krve. Proto je upřednostněno oněch úvodních pět vdechů, abychom krev aspoň trochu okysličili. Ostatně i proto
je u dětí umělé dýchání důležité, laici jej provádí stejně jako u dospělých
v poměru 30:2. Vdechuje se samozřejmě méně, u kojenců jen objem ústní
dutiny zachránce!

O panu Bezdechovi
Množí se nám otázky, kdo je to ten Pepa Bezdech. Jednoduše řečeno,
svérázná soběslavská postavička, svou existencí systematicky obohacující
nejen čtenáře Hlásky, ale v reálném světě i dámy a pány všech
věkových kategorií. S oblibou posedává v kanceláři Vodní
záchranné služby, v koutku za zamčenými dveřmi, nezřídka
nohy natažené na protější židli, a svou tichou přítomností přivádí nic netuše vstoupivšího předsedu do stavů takřka infarktových.
Obráží s námi akce pro děti i pro dospělé, například Rolničkování, tábory a akce škol, kde na sobě nechává nacvičovat nejen kardio-pulmonární resuscitaci, tedy nepřímou masáž srdce
a umělé dýchání, ale také polohování (včetně neustále překážejících končetin) a jiné zdravotnické prostocviky. Josef je totiž
kliďas. Až jej někde uvidíte - je nepřehlédnutelný - neváhejte
a přijďte se s ním osobně seznámit.
Děkujeme Nadaci ČEZ a všem sportovcům v programu EPP
- Pomáhej pohybem za podporu při realizaci projektu “Realistické prvky v nácviku první pomoci”. V jeho rámci byl KPR
model - pojmenovaný Josef Bezdech - pořízen.
Vodní záchranná služba ČČK Soběslav
facebook.com/vzssobeslav
wwww.vzs-sobeslav.cz
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STUDUJTE STROJÍRENSKÉ OBORY, JSOU ŽÁDANÉ
V posledních letech je často řešeným problémem nedostatek kvalifikovaných pracovníků
na technické a řemeslné pracovní pozice. Nabídka pracovních míst většinou převyšuje poptávku i přes to, že studenti těchto oborů nemají problém najít zaměstnání. Podobné problémy dnes
zaznamenává také průmysl a energetika, které
v ČR významně ohrožuje nedostatek absolventů
technických oborů.
Dle vedoucí kontaktního pracoviště úřadu práce
v Soběslavi Jany Dvořákové není ani v Soběslavi situace na trhu práce ve strojírenství příznivá. Na rozhodnutí uchazečů o zaměstnání má
samozřejmě vliv celá řada aspektů, včetně výše
mzdy, benefitů, nutnosti dojíždění a podnikové
kultury. Intenzita problému s obsazením pracovních pozic ve firmách se proto různí.
Všeobecně ovšem platí, že studenti mají větší
zájem o studium oborů zaměřených na ekonomiku, administrativu, podnikání, gastronomii,
hotelnictví a jiné. Dle slov Jany Dvořákové
se i úřad práce snaží zjednodušit mladým lidem
vstup na trh práce tak, že „pořádá po celé republice besedy pro žáky středních a vysokých

škol, na kterých se účastníci dozvědí řadu
potřebných a praktických informací. Mimo jiné
i to, jak mají efektivně hledat práci nebo kteří
zaměstnavatelé poptávají nové zaměstnance.  
Zároveň organizuje burzy práce či veletrhy
řemesel a vzdělání, na kterých jeho zástupci pomáhají zájemcům zorientovat se na trhu práce
a ve vzdělávací nabídce škol. Tak aby vybraný
obor žáka nejen bavil, ale aby v něm co nejdříve
po absolvování studia našel uplatnění.“
Kdo má vystudované technické obory, většinou nemá problém sehnat si tomu odpovídající zaměstnání. Proto na úřadě práce málokdy
potkáme uchazeče s odpovídající kvalifikací.
„Uchazeči o zaměstnání jsou obsazovány pouze  
pozice ve strojírenství, které nevyžadují kvalifikaci v technickém oboru, ale  jediným požadavkem  zaměstnavatele je základní vzdělání,“ říká
Jana Dvořáková.
Jinak je tomu ze strany firem, u nichž je poptávka po specialistech ve strojírenství dlouhodobě
vysoká. Na Soběslavsku je v tuto chvíli největší zájem o strojírenské dělníky a obsluhu CNC
strojů. Dále je největší poptávka po profesích

jako např. svářeč, obráběč kovů, zámečník,
elektrikář, seřizovač, nástrojář, soustružník
a mechanik. V současné době je ze strany zaměstnavatelů zájem o pozici strojírenský dělník,
pro kterou je vyžadováno pouze základní vzdělání.„I když zaměstnavatelé nevyžadují pro tuto
pozici speciální kvalifikaci, bývá často pro
uchazeče o zaměstnání problémem třísměnný
nebo nepřetržitý provoz. Úřad práce ČR proto
klade velký důraz na prohloubení poradenství
a individuálního přístupu nejen ve vztahu
k uchazečům a zájemcům o zaměstnání,
ale i k jednotlivým zaměstnavatelům. Za zmínku stojí důraz na organizaci výběrových řízení
či předvýběrů vhodných uchazečů o zaměstnání, které ÚP ČR zajišťuje pro zaměstnavatele
na základě jejich konkrétních požadavků,“
dodává Jana Dvořáková.
Nedostatek zájmu o strojírenské obory má negativní dopad na firmy, které mohou mít problémy zajistit výrobu. Důvody jsou různé. Přitom
pracovníci v dílnách jsou pro firmy s výrobním
zaměřením velmi důležití, podobně jako kvalitní konstruktéři a technici.
-min-

Strojírenství a COP Sezimovo Ústí
Mnoho kvalifikovaných studentů strojírenských oborů, kteří jsou posléze přijímáni na pracovní pozice i v Soběslavi, přichází z Centra odborné přípravy v Sezimově Ústí. S COP spolupracují také některé soběslavské firmy za účelem zjednodušit mladým lidem vstup do pracovního života. Jaký
je zájem o studium strojírenských oborů, které firmy poskytují studentům praxi a jaké mají studenti po vystudování školy uplatnění? I na to jsem
se ptala zástupce ředitele pro praktické vyučování COP v Sezimově Ústí Tomáše Vančury. Zde jsou jeho odpovědi:
Zaznamenáváte navýšení, nebo naopak úbytek studentů oproti zaměstnavatelé s nabídkou zaměstnání a tak, pokud absolvent nepokračuje ve vzdělávání a chce pracovat, práci si najde snadno. Navíc mnoho
minulým létům?
Poslední dobou se zdá, že k nám na školu do technických oborů při- našich žáků si již v průběhu studia zaváže firmy smlouvou o poskytochází více žáků než v minulých letech. Téměř všechny technické školy vání stipendia, ti mají práci po škole jistou. Toto ale platí především
a jejich partneři z řad firem rozjeli v posledních letech masivní kampaň pro absolventy technických oborů.
a snažíme se vysvětlovat budoucím žákům a především jejich rodičům, Jaké firmy s COP v Sezimově Ústí spolupracují, resp. nabízí stáže
že má smysl studovat technický obor, protože pro absolventy je a bude či praxi vašim studentům?
uplatnění na trhu práce.
Škola spolupracuje s cca 30 různými firmami, z toho soběslavské jsou
firmy Motor Jikov Group a.s., Banes spol. s.r.o., ENVI-PUR, s.r.o. Mimo
O jaké studijní obory je největší zájem?
Je zajímavé sledovat, jak se v průběhu let přelévá zájem dětí mezi jed- Soběslav spolupracujeme například s firmami Kovosvit MAS, a.s. v Senotlivými obory, byly doby, kdy škola musela odmítat uchazeče o elek- zimově Ústí, Micro – Epsilon v Bechyni, Tesla Mladá Vožice a dalšími.
trotechnické nebo ekonomické obory a nyní jsou v kurzu strojírenské Snažíme se, aby v každém regionu, ze kterého k nám děti přicházejí,
obory. Největším tahákem naší školy je maturitní obor s posílenou praxí jsme měli partnera, který pro naše žáky nabízí možnost praxe.
Mechanik seřizovač – programátor, ve kterém máme v tuto chvíli přes Má tato praxe u studentů a firem úspěch?
150 žáků. Tento obor (a další dva podobné) má navíc tu výhodu, že žáci Velmi závisí jak jednotlivé firmy a žáci praxi pojmou. Pokud k tomu žáci
si mohou ve třetím ročníku složit závěrečnou zkoušku a ve čtvrtém roč- přistoupí kladně s tím, že je to může obohatit, a firma jim formou rotace
níku získat zároveň maturitu.
po firmě ukáže technologie, které ve škole nemáme a ani nemůžeme mít,
je to skvělé. Navíc poznají, jak to ve skutečné firmě chodí.
Nachází si po absolvování školy studenti snadno práci v oboru?
Dnešní praxe je taková, že do škol vstupují na konci roku regionální 					
-min-

Do boje se zapojily i základní školy
Z důvodu nedostatku uchazečů do strojírenských oborů zapojila
své žáky do projektů na podporu strojírenského vzdělávání i Základní škola,
tř. Dr. E. Beneše. Aktivity již po dobu tří let podněcovala Jihočeská
hospodářská komora v Českých Budějovicích a střední školy s obory
zaměřenými na strojírenství. A tak žáci 7., 8. a 9. tříd absolvovali několik
návštěv středních škol v táborském regionu. Žáci zhlédli vyučovací
prostory odborných učeben, zapojili se do velmi zajímavých aktivit.
Ve Střední průmyslové škole strojní a stavební v Táboře měli možnost
zúčastnit se praktické výuky. V dřevodílně a kovodílně tvořili praktické
výrobky, např. dřevěnou hrací kostku, váleček na tužky a stojánek z kovu.
V praktické učebně prováděli praktická měření, prohlédli si laboratoře
a kovárnu. Dále v rámci projektu střední průmyslové školy strojní
a stavební žáci navštívili Dlouhé Stráně v Jeseníkách, kde se seznámili
s chodem přečerpávací vodní elektrárny.

Střední škola spojů a informatiky v Táboře umožnila žákům nahlédnout
do elektrotechniky. V praktických dílnách si žáci vytvořili např. malé
varhánky.
Velmi zajímavé dopoledne žáci strávili v Centru odborné přípravy
v Sezimově Ústí, kde žáci ovládali roboty, obsluhovali 3D tiskárnu,
upravovali digitální fotografii, glavírovali. Dále se podívali do provozu
Motoru Jikov Strojírenská, a. s. a Kovosvitu MAS, a. s., kde obdivovali
obráběcí stroje programované přes počítače. Společnost Motor Jikov
Strojírenská, a. s. dodala na naši ZŠ materiál a nářadí do dílen. Žáci měli
možnost navštívit i další strojírenské podniky.
Ve školním roce 2015/2016 je ze statistiky umístění žáků na střední školy
patrné, že díky těmto aktivitám výrazně stoupl zájem žáků o studium
na školách se strojírenským zaměřením.
Mgr. Jana Starčevská
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BANES PODPORUJE MLADÉ STROJAŘE
Soběslavská firma Banes spol. s.r.o. od roku 1993 podniká ve strojírenském průmyslu. Vyrábí drobné rotační díly pro různé druhy odvětví,
k čemuž léta využívá prostory nedaleko nádraží v Rašínově ulici. V září
2015 otevřela novou moderní budovu v ulici Na Pískách, kde je denně
v provozu 35 strojů.
Firma dnes zaměstnává 118 zaměstnanců, kteří se na její prosperitě podílí.
Ještě v tomto roce plánuje další rozšíření, kdy bude nabírat zaměstnance
nové. V poslední době je často přetřásaným tématem potřeba titulu při
hledání zaměstnání. Pavel Baloun říká, že vysoké školy v dnešní době
nepřeceňuje. Kvalifikovaní zaměstnanci se strojírenským zaměřením
jsou na českém pracovním trhu velmi žádaní. Přesto mají někteří rodiče prý pocit, že studium takového oboru není dost zajímavé a prestižní,
aby své potomky ve studiu podpořili. Banes přijímá šikovné studenty
ze strojírenských či jiných technických oborů středních škol, cca
80 % pak tvoří (bývalí) studenti z Centra odborné přípravy v Sezimově Ústí (dále jen COP). Na praxi nastupují v druhém nebo
třetím ročníku, kde získají zkušenosti ve svém vlastním oboru
a po ukončení studia na COP nastoupí do zaměstnání na plný úvazek.
„Studenti mají výhodu, že poznají zdejší prostředí a stroje. Takových lidí
je tady třeba,“ říká Pavel Baloun. Nejen pro ně, ale i pro zaměstnavatele je tento přístup výhodný. Studenti získají zkušenosti a zaměstnavatel
se přesvědčí, zda jde o člověka, který má pro danou pozici předpoklady
a že ho práce skutečně zajímá a baví. Do kolektivu ho snáze přijmou
i ostatní spolupracovníci, kteří vědí, že své práci rozumí. Navíc většina
mladých lidí se po škole musí na určitou pracovní pozici „propracovat“.
„Přijímal jsem jednoho muže, který chtěl nastoupit do obchodního oddělení. Zná výborně jazyky, ale nemá technické vzdělání. Dohodli jsme
se, že nejprve nastoupí na dílnu. Člověk může výborně mluvit cizími
jazyky, ale pokud neví, o čem má mluvit, tak je mu cizí jazyk k ničemu. Nejprve musí poznat dané prostředí,“ říká Pavel Baloun a dodává,
že si lidí v dílně váží.
Kdo si za prací „za stroji“ představí nezáživnou práci ve špíně, je dle Pavla Balouna dnes již daleko od pravdy. Většina moderních strojů je automatizovaná a dnes udělá tu „špinavou“ práci za zaměstnance. Někdo však
musí mašinám říct, co mají vyrobit a jak. „Pracovník, který stroj ovládá,
má před sebou displej se 100 tlačítky a každé to tlačítko má pod sebou
ještě 5 funkcí. Tyhle mašiny umí strašně moc, ale my musíme vědět, jak
ten potenciál využít. Na to potřebujeme chytrý lidi, kteří jej chtějí využít.“
Obvykle jeden člověk obsluhuje více strojů najednou. Je potřeba dodržovat určité kvalitativní normy. Společnosti vyhledávají kvalifikované
zaměstnance i proto, že kdokoliv nekompetentní může někdy ve výrobě
napáchat velké škody. Firma pro výrobu využívá švýcarské a japonské
stroje, kde cena jednoho se pohybuje od 150 000 do 200 000 EURO.

Pokud pak někdo zmáčkne jiné tlačítko, než měl, vzniknou z toho nemalé
škody a časové prostoje. O tom, že „strojaři“ mohou zastávat ve firmách
významné pozice a dělat zajímavou práci, svědčí i rozhovory s několika
zaměstnanci firmy:
Tomáš Paták (20 let) pracuje ve firmě Banes jeden rok, vystudoval vyšší odbornou školu a střední školu COP v Sezimově Ústí, obor Mechanik
- seřizovač. Dnes zastává pozici mistra výroby STAR.
„ Líbí se mi, že práce, kterou dělám má smysl, není jednotvárná a stále
se učím nové věci. Kolektiv je fajn. Pracuje tu hodně mladých lidí,
a i proto nebylo těžké do něj zapadnout.“
Radek Řezníček (39 let) pracuje ve firmě 11 let jako programátor nových
výrob. Vystudoval COP, obor Mechanik - seřizovač pro obráběcí stroje
a linky.
„Pracujeme na nejmodernějších japonských strojích, v nových výrobních halách. Díky programování a seřizování nových výrobků není práce
jednotvárná. Denně se pohybujeme v moderním prostředí v nové výrobní
hale. V kolektivu jsou převážně mladí lidé, které práce baví a nedělá
jim problém učit se nové věci. I se svým platem jsem spokojený, trávím
v zaměstnání hodně času, což mzdu navyšuje. Vedení firmy umí ocenit
zaměstnance, kteří dokáží udělat pro firmu něco navíc, nad rámec svých
povinností.“
Patrik Bednář (21 let) pracuje dva roky na pozici manažera pro robotizaci. Vystudoval vyšší odbornou školu a střední školu COP, obor Elektronika – počítače a robotika.
„Za dobu, co pracuji v Banesu, jsem se naučil spoustu nových věcí
a díky firmě jsem se seznámil s novými technologiemi v oblasti robotiky.
Pod slovem strojírenství by si leckdo představil provoz, který je špinavý
od oleje - ale naše práce v nové provozovně je pravým opakem, prostředí
je neustále udržované v čistotě, což je pro všechny příjemné a motivující.“
Martin Vondruška (26 let) pracuje v Banesu pět let na pozici seřizovač
CNC automatů STAR. Vystudoval vyšší odbornou školu a střední školu
COP, obor Strojírenství - počítačová grafika.
„Někdy bych, jak se říká „hodil flintu do žita“, když se mi nedaří něco
seřídit. Naštěstí, když si nevím rady, zkušenější seřizovač mi vždy pomůže. Za pozitivum považuji přátelský kolektiv a benefity firmy. Určitou nevýhodou může být pro nové zaměstnance neznalost moderních měřících
přístrojů a zodpovědnost za svou práci.“
Nutno ještě dodat, že firma Banes není jedinou soběslavskou firmou, která mladým lidem usnadňuje vstup na trh práce prostřednictvím praxe ve strojírenství. Které další firmy to jsou naznačil Tomáš
Vančura již v článku na str. 18.      			             -min-

Foto: Bývalí studenti COP Sezimovo Ústí, pracující ve firmě Banes. Zleva doprava Tadeáš Jindra (21 let, obsluha CNC strojů), Luděk Veselý, Dis.
(27 let, manažer procesní kontroly), Patrik Bednář (21 let, manažer pro robotizaci)
Této problematice se budeme věnovat i v dalších číslech Soběslavské hlásky.
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OHLÉDNUTÍ ZA ŘÍJNOVOU VÝSTAVOU CHOVATELŮ
V již pravidelném termínu prvního říjnového víkendu pořádala Základní
organizace českého svazu chovatelů Soběslav tradiční soběslavskou výstavu drobného zvířectva. 150 vystavovatelů přijelo porovnat své odchovy a pokusilo se získat ocenění, které delegovaní posuzovatelé přidělovali
za nejlepší králíky, holuby a drůbež.
V jednotlivých odbornostech bylo vystaveno bezmála 2000 zvířat. Králíků 407 ks, 37 plemen a barevných rázů. Mezi vystavenými plemeny
nechyběla velká plemena jako belgický obr či francouzský beran. Česká
plemena králíků bývají na naší výstavě také hojně zastoupena např. českým albínem, českým strakáčem, moravským modrým či českým červeným. Mezi nejpočetněji zastoupené králíky na výstavě patřili kalifornští
a vídeňští. Celkem bylo rozdáno 25 čestných cen a 5 pohárů. Králíka šampiona výstavy získal p. Josef Vávra za velkého světlého stříbřitého oceněného 95,5 body. Miloš Suda získal za své vídeňské modré ocenění Nejlépe hodnocená čtyřčlenná kolekce (379,5 b.), získal také putovní pohár pro
člena ZO ČSCH Soběslav věnovaný i předávaný starostou Soběslavi Ing.
Jindřichem Bláhou. Pohár věnovaný ZO ČSCH Sezimovo ústí za nejlépe
oceněného králíka novozélandského červeného získal Josef Kolibík. Pohár pro nejlepšího mladého chovatele získali za své zakrslé bílopesíkaté
černé Tomáš a Jiří Bauerovi, také z naší základní organizace. Mladých
chovatelů, kteří vystavují své odchovy, stále přibývá. V letošním roce
jsme mohli obdivovat zvířata celkem sedmi mladých chovatelů.
V odbornosti drůbeže bylo letos opravdu na co se dívat. Tento rok byl
s prozatím nejvyšším počtem 178 voliér. Vodní drůbež husy, kachny.
Hrabavá drůbež velká, zdrobnělá i zakrslá plemena, křepelky, perličky.
Nově se objevila plemena, jež se jen zřídka objevují v celé ČR. Orlovky,
německá říšská slepice, basetky a také krůty. Výborně své odchovy prezentovala mladá chovatelka Tereza Benešová, jež získala tři čestné ceny
a pohár pro nejlépe oceněné zvíře mladého chovatele a putovní pohár
Františka Podlahy. Pohár na nejlepší vyandotku získal chovatel Jaroslav
Maršík, pohár pro nejlepší slepici vlašky Hana Lochmanová, pohár pro
nejlepší českou slepici Jana Benešová a putovní pohár nejlépe oceněného
zvířete vodní drůbeže Štefan Kočica.
V expozici holubů bylo vystaveno a posouzeno celkem 510 holubů 44 plemen a 82 barevných a kresebných rázů. Své holuby vystavilo
53 vystavovatelů. Nejpočetněji zastoupeným plemenem byli práchenští
káníci, kterých bylo vystaveno celkem 80 kusů v 6 barevných a kresebných rázech. Druhým nejpočetnějším plemenem byli čeští staváci, těchto
bylo vystaveno 75 ve 13 barevných a kresebných rázech. Samozřejmě
nechyběla ani plemena racků a rejdičů, strukturových holubů, bubláků,
bradavičnatých holubů, slepiček a řady dalších. Vystavení holubi tvořili pětičlenné kolekce umístěné ve voliérách. Samostatně byla vystavena
i kolekce štěkavých bubláků. Jedná se o plemeno, které svým zajímavým
hlasovým projevem upoutalo nejednoho návštěvníka. Posouzení expozice
holubů provedlo šest posuzovatelů pod vedením přítele Jiřího Veltruského, kteří udělili celkem 23 čestných cen. Kromě těchto čestných cen byl
udělen i putovní pohár pro chovatele nejlépe oceněného holuba českého
plemene. Tento pohár obdržel přítel Jiří Brabec za českého bubláka v černém barevném rázu.
Ve speciální výstavě jihočeské pobočky Klubu moravských pštrosů vystavilo devět vystavovatelů 67 holubů. Posouzení celé této výstavy provedl přítel Václav Čejka. Čestné ceny obdrželi Miroslav Kalina
za MP žlutého, Josef Folejtar dvakrát za MP černého a černého šupinatého
a Vlastislav Klimeš za MP červeného. Nejlepším výletkem byl vyhodnocen MP modrý chovatele Františka Macka, nejlepší kolekcí v jedné barevné řadě byli vyhodnoceni MP modří bělopruzí téhož chovatele.
Též u ukázkové expozice exotického ptactva se jednalo o jeden z nejsilnějších ročníků co se počtu vystavených ptáků týče. Celkem bylo

k vidění přes 400 jedinců různých druhů. Převážně se prezentovali členové
ZO ČSCH Soběslav a další místní chovatelé. Nicméně přispělo i několik
chovatelů z jiných měst a organizací. Bylo vystaveno 23 druhů papoušků,
10 druhů astrildovitých ptáků, dva druhy zrnožravých holoubků, barevní
kanáři a jeden druh hmyzožravých ptáků. Celkem vystavovalo 19 chovatelů. Své poprvé měli na soběslavské výstavě z velkých druhů amazoňané
oranžovokřídlí, které vystavoval Bohumil Svoboda a hmyzožravý druh
timálie čínská, kterou vystavoval Martin Papač. Premiéru měly též
andulky v kombinaci, která se nazývá duhová od přítele Záruby. Ocenění
jakožto poděkování získali: Martin Papač a Vladimír Trešl za expozici
drobných exotů, Otýlie Borovanská za papoušíčky šedokřídlé, Miloslav
Pecháček za korely chocholaté, Jiří Mládek za papoušky nádherné, Bohumil Svoboda za rosely slámožluté, Michala Bartáková za rosely Penantovy. Jako nejhezčí papoušek výstavy byl vybrán alexandr malý chovatele Vladimíra Dvořáka a putovní pohár převzal z rukou starosty Zdeněk
Koukal.
Děkujeme všem, kdo napomohl výstavu uspořádat, a těšíme se opět
na viděnou každou první neděli v měsíci na pravidelné TRH-BURZE-SOBĚSLAV.
Jana Benešová
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POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
NP - náhodný pachatel
NP dne 3. 9. odcizil z neuzamčené chatky v Autokempu Karvánky
mobilní telefon a finanční hotovost. Poškozenému tímto jednáním
způsobil škodu ve výši 31.170 Kč.
Dne 4. 9. řídil v obci Roudná motorové vozidlo čtyřkolku, kdy při
následné kontrole bylo zjištěno, že byl řidiči vysloven zákaz řízení
motorových vozidel.
NP odcizil v období od 17. 8. do 9. 9. v obci Dírná ze skříně debetní
kartu s přiloženým PIN kódem a následně z tohoto účtu neoprávněně
vybral finanční hotovost. Poškozené tímto jednáním způsobil škodu
ve výši 25.000 Kč.
NP podal dne 9. 9. na bowlingu v Soběslavi alkohol nezletilé dívce,
která byla následně převezena ZZS do nemocnice v Táboře.
NP podvodně vylákal v období od 10. 9. do 12. 9. při prodeji
elektrické tříkolky z oznamovatele finanční zálohu na přepravu
do zahraničí, kterou poškozený zaslal na depozitní účet. Poškozenému
tímto jednáním způsobil škodu ve výši 8.000 Kč.
NP odcizil v obci Soběslav, náměstí Republiky před barem Gril dne
24. 9. dámské jízdní kolo. Poškozenému tímto jednáním způsobil
škodu ve výši 2.000 Kč.
NP odcizil v období od 21. 9. do 24. 9. ze společné prádelny panelového domu v Soběslavi pánské crossové kolo. Poškozenému tímto
jednáním způsobil škodu ve výši 14.500 Kč.
Muž v období od 27. 9. do 28. 9. v obci Třebějice úmyslně prohodil
zadním oknem zaparkovaného osobního vozidla kámen. Poškozené
tímto jednáním způsobil škodu ve výši 7.000 Kč.
Muž dne 30. 9. chytal neoprávněně ryby na chovném rybníku
ve Vyhnanicích, čímž se dopustil přestupku na úseku rybářství a poškozené společnosti tímto jednáním způsobil škodu ve výši 1.000 Kč.
Pprap. Romana Šuléřová (redakčně kráceno)

15. 9. Odstranění sršního hnízda v Soběslavi, ulice Na Ohradě.
16. 9. Odstranění následků dopravní nehody nákladního a dodávkového
automobilu u Veselí n. L. Při nehodě byly zraněny tři osoby.
16. 9. Otevření bytu ve Veselí n. L., Tř. ČSA.
17. 9. Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů
ve Veselí n. L. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
17. 9. Odstranění vosího hnízda v Soběslavi, Mrázkově ulici.
18. 9. Otevření bytu ve Veselí n. L., Žižkova ul.
19. 9. Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Zvěrotice.
20. 9. Otevření bytu v Soběslavi, sídl. Svákov.
21. 9. Požár osobního automobilu u obce Žíšov. Zásah provedla
jednotka HZS Jčk PS Soběslav a jednotka SDHO Veselí n. L.
21. 9. Odstranění vosího hnízda ve Veselí n. L., Sokolské ul.
22. 9. Odstranění úniku provozních látek z osobního automobilu
na vozovku ve Veselí n. L., Tř. ČSA.
23. 9. Otevření bytu ve Veselí n. L., Blatské sídl.
25. 9. Odstranění vosího hnízda v obci Vlkov.
25. 9. Pomoc při transportu pacienta do vozidla ZZS v Soběslavi,
Wilsonově ulici.
27. 9.  Požár skládky komunálního odpadu v obci Klenovice. Zásah
provedla jednotka HZS Jčk PS Soběslav a jednotky SDHO Planá
n. L. a Klenovice.
28. 9. Otevření bytu ve Veselí n. L., ulice pod Markem.
30. 9. Za účasti jednotek HZS Jčk PS Tábor, Soběslav a jednotek SDHO
Veselí n. L. a Přehořov byla procvičena stavba protipovodňových
zábran ve Veselí n. L. v okolí Bechyňského potoka.
3. 10. Otevření bytu v Soběslavi, Palackého ulici.
5. 10. Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Mlýny.
5. 10. Odstranění následků dopravní nehody nákladního a osobního
automobilu na dálnici D3 u Plané n. L.
6. 10.  Pomoc při transportu pacienta do vozidla ZZS v Soběslavi,
Bočné ulici.
6. 10. Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů
u obce Hlavatce.
7. 10.  Pomoc při transportu pacienta do vozidla ZZS v Soběslavi,
ul. U Jatek.
8. 10. Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů
u obce Bošilec. Při nehodě byly zraněny dvě osoby.
11. 10. Pomoc při transportu pacienta do vozidla ZZS ve Veselí n. L,
Tř. ČSA.
12. 10. Odstranění následků dopravní nehody nákladního a osobního
automobilu u obce Řípec. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
Velitel požární stanice Soběslav
npor. Bc. Libor Šmahlík
(redakčně kráceno)

Vánoční kaleidoskop
Galerie Stará radnice Tábor
Přijďte si prohlédnout
* sbírky betlémů, vánočních přání a PF
* vánoční ozdoby z předrevolučních let (1989)
* improvizovanou měšťanskou světnici,
doplněnou předměty ze sbírek Blatského
muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí

Vernisáž proběhne 10. 11. v 17. 30
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DIVADLO OSKARA NEDBALA
TÁBOR
(vybranná představení)

Čtvrtek 3.
19.00			
malý sál
ANTARKTIDA I. - z konce světa na konec světa.
S Ing. Jaromírem Novákem se vydáte na historické trojstěžňové
plachetnici přes Drakeův průliv do Antarktidy. Připraveno ve spolupráci s městem Tábor – OKaCR a s Blatským muzeem v Soběslavi.
Pátek 4.
19.00 			
malý sál
VŮNĚ TŘEŠŇOVÝCH KVĚTŮ
Absurdní drama o minulé, dnešní i budoucí společnosti a o věcech,
které nejdou změnit.
Úterý 8.
19.00			
malý sál
CANTARINA CLARINETE			
Koncert kvarteta mladých, hrajících a zpívajících klarinetistek,
v němž zaznějí úpravy známých skladeb barokního, klasicistního,
romantického, populárního i jazzového charakteru.
Středa 9.
19.00			
velký sál
Lars von Trier, KDO JE TADY ŘEDITEL?
... s Michalem Dlouhým a Kamilem Halbichem. Skvělá dánská
komedie v režii Daniela Hrbka vypráví příběh majitele IT agentury,
který si vytvořil postavu imaginárního šéfa.
Čtvrtek 10.
19.00			
malý sál
KABARET NAHATÝ SHAKESPEARE
Autorský kabaret na téma Romeo a Julie, Král Lear, Othello,
Mackbeth a Hamlet nastudovaný mladými olomouckými divadelníky u příležitosti 400 let od smrti velkého alžbětince v režii Jiřího
Trnky.
Sobota 19.
17.00 - 24.00
NOC DIVADEL
Divadelní večírek plný hudby a bezbřehé zábavy ve všech
prostorách divadelní budovy. Vstup volný!!! Vidět a slyšet můžete:
DIVADLO U PLOTNY (Kvak a Žbluňk), TEATRO RAJDO
(Kytice), PIANO (koncert), KATASTR (koncert) a mnohá jiná ...
Čtvrtek 24.
19.00			
malý sál
COMMEDIA FINITA
Vtipná hra o Emě Destinnové tvořená výpověďmi čtyř společnic
v podání Dany Černé, Jany Synkové, Daniely Kolářové a Máši
Málkové v režii Lídy Engelové.
Více představení na měsíc listopad a doplňující info
na www.divadlotabor.cz

VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE
Program KD – listopad
• Ú
 terý 8. listopadu
RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY
Velký sál KD od 9:30 hodin. Vstupné 50 Kč.
• Úterý 15. listopadu
LISTOVÁNÍ – STOP – Tomáš Poláček
Světové tažení ochmelky Poláčka z Prahy do Ohňové země.
Redaktor měsíčníku Reportér popisuje bláznivou výpravu
z léta 2015, během níž se stopem ve dvou stech padesáti autech
povětšinou nevalné úrovně dostal ze Sibiře do Ohňové země.
Účinkují: Lukáš Hejlík, Alan Novotný (obojí alt. Gustav Hašek)
a autor knihy, Tomáš Poláček. Víceúčelový sál KD od 20 hodin,
vstupné 120 Kč.
• Sobota 19. listopadu
TURNAJ BOXU MLÁDEŽE ČNL
Velký sál KD od 11 do cca 19 hodin, vstupné 50 Kč.
• Úterý 22. listopadu
SEJDEME SE S CIBULKOU
– POPRVÉ V JIŽNÍCH ČECHÁCH!
Aleš Cibulka – úspěšný televizní a rozhlasový moderátor, publicista, herec a dramaturg, hosté: Veronika Žilková a Patrik Děrgel.
Velký sál KD od 19 hodin, vstupné 230 Kč.
• Pondělí 28. listopadu
DOKONALÁ SVATBA
Dokonalá svatba je anglická situační komedie britského
dramatika Robina Hawdonav. Bill s Ráchel jsou šťastný pár,
který má před svatbou. Jenže v den svatby se Bill probudí
v hotelu s neznámou dívkou v posteli…
Velký sál KD od 19:30 hodin, cena tohoto představení mimo
předplatné je 220 Kč.  

Veselský filmový klub
• Čtvrtek 10. listopadu
MONSIEUR CHOCOLAT
Francouzské životopisné drama. Příběh prvního černošského
klauna, který s elegancí sobě vlastní dobyl Paříž, je působivým
životopisným filmem a zároveň analýzou kořenů rasismu v nás.
• Čtvrtek 24. listopadu
ISHORTS – O ZVÍŘATECH A LIDECH
• Neděle 27. listopadu
KNIHA DŽUNGLÍ
Dobrodružné americké drama Kniha džunglí je hraný celovečerní
velkofilm inspirovaný klasickým animovaným stejnojmenným
snímkem od studia Disney.
• Úterý 29. listopadu
VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD
Michaela Jindová
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Silvestrovský běh
(30. ročník)

Rozpis mistrovských utkání
na měsíc listopad
13.

Met. Tábor

Soběslav

So 5. 11.

09,30

žáci

13.

Želeč

Soběslav

So 5. 11.

14,00

muži „A“

11.

Soběslav

Borotín

Ne 6. 11.

14,30

muži „B“

14.

Soběslav

Ševětín

So 12. 11.

13,30

muži „A“

16.

Písek

Soběslav

So 19. 11.

13,15

muži „A“

• Jiskra

Třeboň - FK Spartak Soběslav 1:2 (0:2)
Branky: 63. Holzepl - 28. a 32. Dvořák

Letos v předstihu informujeme o konání Silvestrovského běhu ulicemi města Soběslav. Připravujeme totiž jubilejní 30. ročník. S tím jsou
spojené změny a vylepšení jako např. samostatný závod pro děti již od 22 hod., rozšířené
zázemí pro závodníky a bohatší program.
V současné době organizátoři jednají se sponzory, díky kterým mohou běžcům každý rok
nabídnout hodnotné ceny, medaile s diplomy
a občerstvení. Zároveň jsme oslovili mediální partnery a organizace, které by se chtěly
v rámci závodu prezentovat. A pro běžce všech
kategorií máme potěšující sdělení – startujeme
(tradičně) v noci 30. 12. 2016, takže na vyladění formy je právě teď ten ideální čas.
Za organizátory běhu Petr Čáp

• F
 K Spartak Soběslav - SK Otava Katovice 2:0 (1:0)
Branky: 43. Dvořák, 67. vlastní Hajdůšek
• FK Spartak Soběslav - FC ZVVZ Milevsko 2:1 (1:1)
Branky: 36. T. Mazouch, 56. Dvořák – 20. (11) Barda
• O
 sek - FK Spartak Soběslav 0:2 (0:0)
Branky: 72. Dvořák, 87. Janoušek
• FK Spartak Soběslav - SK Rudolfov 0:0
Po desátém kole jsme na druhé příčce krajského přeboru, kluci hrají pěkný fotbal a je jen třeba
podzim dotáhnout a udržet na této vítězné vlně.
      Za FK Spartak Soběslav
                                                                          František Maršík, vedoucí mužstva         

Mezinárodní stáž aikido
Dětský oddíl aikido i oddíl dospělých se v letošním školním roce opět rozrostl o další nové členy.
Děti se pod vedením zkušených učitelů držitelů několika černých pásů seznamují se základními
i pokročilejšími technikami aikido. Trénink je zpestřen i různými hrami na rozvoj pozornosti,
postřehu a stability.
Ve dnech 26. – 27. listopadu 2016 pořádá náš klub velmi významný seminář aikido. Zavítá
k nám technický ředitel skupiny SanShinKai združující několik tisíc aikidistů z více než 10 zemí
sensei Michele Quaranta, držitel 6. danu Hombu Dojo. Pan Quaranta je přímým žákem senseie
Masatomi Ikedy 7. dan, tvůrce cvičebního a zkušebního systému aikido u nás. Sensei Quaranta je
bývalý profesionální trenér švýcarské fotbalové reprezentace, mluví pěti jazyky a mezi jeho velké
záliby patří kromě fotbalu i hudba.
Tato mezinárodní stáž je pořádána na oslavu otevření nového regionu Aikido Jižní Čechy
a Vysočina, který se stal členem
SanShinKai. Tento region sdružující
Aikido kluby z měst jako Český
Krumlov,
České
Budějovice,
Soběslav, Písek, Humpolec, Jihlava
a Třebíč zastřešuje a technicky
dozoruje Ing. Lukáš Kulhavý, držitel
4. danu Hombu Dojo.
Na tuto mezinárodní stáž se může
kdokoliv přijít podívat - diváci
mají vstup ZDARMA. Kdykoliv
v průběhu celého roku je možnost
přijít k nám na trénink a přihlásit
se. Další informace naleznete na
stránkách www.acspartaksobeslav.
wz.cz.a www.aikidojih.cz
Markéta Vaňáková

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ - LISTOPAD
Program sportovišť TJ Spartak na:
http://spartaksobeslav.isportsystem.cz
6. 11.
13. 11.
17. 11.
20. 11.
27. 11.

14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
10,00 - 11,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45

vstupné 40,- Kč

ROZPIS HOKEJOVÝCH
ZÁPASŮ MUŽŮ
(listopad - prosinec)
• 06. 11.		
17:00
Spartak Soběslav - HC Vimperk
• 13. 11.
17:00
HC Slavoj Český Krumlov
- Spartak Soběslav
• 20. 11.		
17:00
Spartak Soběslav - TJ Lokomotiva
Veselí nad Lužnicí
• 26. 11.		
17:00
HC Strakonice - Spartak Soběslav
• 04. 12.		
17:00
Spartak Soběslav - SK Telč
• 11. 12.		
17:00
TJ Hluboká nad Vltavou
- Spartak Soběslav
• 17. 12. 		
17:00
Spartak Soběslav - HC Tábor
více info na www.spsobeslav.cz
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Konzultant zdravé výživy
Miroslav Němec
bude v Soběslavi v sobotu
5. 11. 2016 od 9,30 hodin.
v ul. Nerudova - Pekárikovi

VÝKUP KOŽEK
Pondělí 7. 11. 2016
u KDMS, Jirsíkova ul.
v době mezi
12.00 - 14.20 hod.

INZERCE

Soběslavská pekárna informuje
Naše pekárna začala od června letošního roku vyrábět vlastní obložené chlebíčky. K tomuto kroku jsme se odhodlali poté co náš dodavatel výrobu ukončil a ostatní dodavatelé nebyli schopni chlebíčky
dodat tak, abychom je měli již při otevření prodejen, tj. v 5.30 ráno.
Chlebíčky vyrábíme brzo ráno, přímo v pekárně, kde jsme vyčlenili k tomu vhodné prostory, takže jsou čerstvé. Používáme vysoce kvalitní suroviny, např. vyhlášené uzeniny od Dolejších z Davle.
Dnes vyrábíme již celou řadu chlebíčků nejrůznějších chutí, a to např.
šunkový, vajíčkový, jarní, mortadelový, sýrový, nivový s hroznovým
vínem, šprotový.
Připravujeme další druhy. Od 1. listopadu jsme také zahájili zdarma dovoz chlebíčků do domů po Soběslavi a blízkém okolí. O podmínkách
rozvozu získáte informace na naší prodejně v Nerudově ulici. Chlebíčky
dodáváme za jednotnou cenu 12,50 Kč.
Podle klasických zásad pro výrobu chlebíčků by měla být velikost chlebíčku na 3 sousta. Někteří výrobci dělají chlebíčky neúměrně veliké, těžko
se jí a ve své podstatě mají stejně jen jeden plátek šunky nebo vajíčka.
Mají však větší veku a více laciné pomazánky.
Malý pohled do historie. Údajně u zrodu obložených chlebíčků stál
císař Napoleon Bonaparte, který z důvodu zaneprázdnění válečnými
taženími upřednostňoval studené pokrmy před přípravou teplé kuchyně.
Byl vybíravý, chtěl mít přehled o tom co jí a tak na kusy pečiva nechal
umísťovat různé dobroty. Další významnou osobností byl britský lord
Sandwich, který propadl hazardu a protože nechtěl odcházet od rozehraných partií, nechával si přinést chléb obložený plátky opečeného masa.
V Čechách to byl Jan Paukert, který v roce 1916 dovedl chlebíčky
do dnešní podoby. Paukertovo lahůdkářství na Národní třídě v Praze navštěvovalo mnoho významných osobností politického i uměleckého světa.
Kromě chlebíčků vyrábíme plněné dalamánky debrecínskou pečení
a kvalitním 45% sýrem a dále obložené bylinkové nebo celozrnné bagetky
promazané máslem a plněné třemi druhy kvalitních sýrů – madelandem,
blaťáckým zlatem nebo kamadetem. Zajímavé jsou také hvězdičky s dobrou teplou sekanou.
Přijďte k nám do Nerudovy ulice ochutnat čerstvé a kvalitní chlebíčky
nebo si objednejte závoz domů. Pokud budete chtít udělat i jiné druhy dle
vaší receptury, rádi vám posloužíme.
Kolektiv Soběslavské pekárny.
(placený příspěvek)

Otta OŠMERA
žaluzie – textilní roletky
sítě na okna a dveře
ottaosmera@seznam.cz
Tel.: 734 460 066
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Půjčovna svatebních
a společenských šatů
MONIKA
Výprodej svatebních, dívčích šatů
a chlapeckých obleků nadále trvá.
Nově: svatební šaty větších
velikostí, společenské šaty,
pánské obleky “SLIM”
Tř. Čs. armády 213/II
Veselí nad Lužnicí
Tel. 723 512 899
ČT 17-19 h, jinak po tel. domluvě
www.pujcovna-monika.cz

• Stavební spoření
• Půjčky na bydlení
• Hypotéky úrok od 1,89 %
• Penzijní připojištění
• Životní pojištění

Jiří Studený - Soběslav
Volejte - 731 414 659

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

Tel. 381 521 169

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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Naše stavebniny
jsou tu pro Vás

STAVEBNINY BÍNOVÁ
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
- sádrokartony

KB BLOCK

Rozšířená prodejna

Zednické nářadí, špachtle, štětce, válečky, montážní pěny, silikony,
penetrace, tekuté lepenky, hmoždinky, vertex, APU lišty, ochranné
pomůcky, pásky krepové, UV, AL, výstražné, folie, kolečka, vědra,
kalvasy.

Po – Pá
So 		

7.00 – 16.00 hod.
7.30 – 11.00 hod.

Potřebujete střechu - Pořiďte u nás KM - BETU.

Super slevy na tyto tašky po celý rok

Návrh, montáž, servis.
ŠPIČKOVÁ TEPELNÁ
ČERPADLA BUDERUS
Ing. Tomáš Slavík
www.topitlevne.cz
mob.: 603 572 515
Nejlevnější
Non-stop 24h

Nejlevnější
Non-stop 24h

TAX I
Dana

777 866 416

Veselí nad Lužnicí
Jirka 774 866 421

&

Venca

775 332 813

Soběslav
Václav 777 866 474
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRODEJ
• Nemovitosti – www.inrekareality.cz
• Prodám chatu u Jitony. Tel. 732 420 870
• Prodám byt 1+1 s balkonem v osobním
vlastnictví. Byt je ve 4. patře bez výtahu,
původní jádro. Panelový dům po kompletní rekonstrukci. Lokalita: Soběslav,
Sídl. Míru u Tria. Tel. 775 227 614
• Prodám garáž na letišti. Tel. 776 073 073

KOUPĚ
•

Koupím mopeda Stadion Babeta,
pionýra nebo jinou starší motorku
CZ, JAWA může být i pojízdná.
Tel: 721 707 587

• Koupím obrazy českých a jihočeských
malířů, staré mince a bankovky, vojenské
a myslivecké předměty, šavle, tesáky,
helmy, odznaky, uniformy a podobné.
Můžete nabídnout i jiné staré věci
– hodiny, sklo, nábytek …
Tel. 722 777 672
• Koupím byt v Soběslavi.
Tel. 601 561 420
• Koupím garáž v Soběslavi.
Tel. 601 561 420
• Koupím poštovní známky, staré dopisní
obálky se známkami, pohledy a všechny
hračky do roku 1985. Tel.: 773 505 063

OSTATNÍ
• Dne 4. 10. 2016 se nám ztratil na náměstí v Soběslavi roční černý kocour. Utíkal
směrem za Smrčkův dům. Budeme rádi
za každou info. Tel. 776 008 360
• Pronajmu nový byt 2+KK a garsoniéru, zahrada, místo na parkování.
Tel. 777 907 750
• Domácí vánoční cukroví cca 27 druhů.
Objednávejte na tel. 605 526 039 po 18 h
• Pronajmu byt 2+1 70 m2 v Soběslavi.
Ve zděném zatepleném bytovém domě,
po rekonstrukci, v klidové části města.
Tel. 774 260 839
• Nabízím pomoc v oblasti sociální péče:
1. domácí péče o seniory
2. doprovod a dovoz podle potřeby
klienta
3. znalost sociálních finančních výhod
4. individuální přístup
5. mnoholeté zkušenosti s referencemi
6. časový rozvrh podle potřeby klienta
včetně so + ne
7. psychická podpora v denním životě
Tel. 777 622 969

hlaska@musobeslav.cz
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