SETKÁNÍ S HUDBOU V SOBĚSLAVI

1. - 10. 7.

2016
SCHOLA GREGORIANA
PRAGENSIS
4. 7.
19:00
Kostel sv. Petra a Pavla
ZEMLINSKY QUARTET
5. 7.
19:00
Kostel sv. Marka
KRISTÝNA KŮSTKOVÁ,
DANIEL KLÁNSKÝ,
PŘEMYSL KŠICA
6. 7.
19:00
Kostel sv. Petra a Pavla

THE SWINGS
ZEMLINSKY QUARTET
„PUTOVNÍ“ KONCERT
ORGANIZÁTORŮ A LEKTORŮ
1. 7.
18:00
Kostel sv. Víta, poté KDMS
ESCUALO KVINTET
2. 7.
11:00
Terasa městské knihovny
TOMÁŠ STRAŠIL
3. 7.
11:00
Kostel sv. Marka
THE SWINGS - 25 LET
3. 7.
19:00
Kostel sv. Marka

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS

PAVLA FENDRICHOVÁ
JINDŘICH MACEK
7. 7.
19:00
Kostel sv. Marka
DOMÁCÍ VÝROBA aneb
PECKY VŠECKY: DOBRODRUŽSTVÍ ŠESTI TRAMPŮ
8. 7.
19:00
Městské koupaliště
KONCERTY ÚČASTNÍKŮ KURZŮ
9. 7.
19:00
Kostel sv. Víta
10. 7.
11:00
Základní umělecká škola
10. 7.
18:00
Kulturní dům

Podrobné programy festivalů na str. 8 - 9
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
11. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 31. května 2016

Usnesení č. 11/163/2016

Rada města schvaluje výsledek hospodaření
Správy lesů města Soběslavi, spol. s. r. o.,
za rok 2015 dle rozboru předloženého
jednatelem společnosti Ing. Petrem Matoušem.
Kladný výsledek hospodaření SLMS, s. r. o., za
rok 2015 ve výši 81.130 Kč po zdanění bude
rozdělen následujícím způsobem: 11.130 Kč do
sociálního fondu organizace a 70.000 Kč bude
převedeno na nerozdělený zisk minulých let.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán
Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., na rok
2016 v předloženém znění.

Usnesení č. 11/164/2016

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit nový jednací řád ZM dle návrhu
předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem
Bryllem.

Usnesení č. 11/165/2016

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 7. 2015 mezi
městem Soběslav a Ing. arch. Jaromírem
Kročákem, České Budějovice, na provedení
změny projektové dokumentace přízemní části
domu čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi
za cenu 76.140 Kč + DPH v souvislosti
s ukončením platnosti nájemní smlouvy se
společností N. S. Centrum, s. r. o., Středokluky,
na provozování knihkupectví v tomto objektu.

Usnesení č. 11/166/2016

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a ateliérem
O.T.A., Praha, na zpracování urbanistické
studie prostoru v okolí základní školy E. Beneše
a Gymnázia Soběslav za cenu 77.000 Kč.

Usnesení č. 11/167/2016

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Pravidla pro udělování čestného
občanství města Soběslav dle návrhu
předloženého vedoucí odboru organizačního
a správy majetku paní Věrou Hanzalovou.

Usnesení č. 11/168/2016

Rada města stanovuje program 9. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční ve středu 29. 6. 2016 od 18:00 hod.
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi,
následujícím způsobem:
1.
2.
3.
4.
5.

Jednací řád ZM
Změna č. 2 rozpočtu města v roce
2016
Rozdělení půjček z Fondu rozvoje
bydlení města v roce 2016
Plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací na období 2017 až 2026
– aktualizace 2016
Podmínky prodeje stavebních
pozemků v lokalitě u sídliště Svákov

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Majetkové převody
Protizáplavová opatření
Veřejná digitální technická mapa
města
Páteřní městská datová síť
Architektonické řešení centra města
Liberalizace zájmového chovu psů
na území města
Soběslavské cyklostezky
Městský hotspot na náměstí
Republiky
Různé

Usnesení č. 11/169/2016

a) Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského
o průběhu stavebních prací na rekonstrukci
a přístavbě zázemí sportovní haly.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Miroslavem
Pantoflíčkem – Projektové práce Soběslav na
zajištění autorského dozoru na akci: „Stavební
úpravy a přístavba zázemí víceúčelové haly
Soběslav“ za cenu 32.000 Kč + DPH.

Usnesení č. 11/170/2016

Rada města schvaluje změnu odpisového plánu
Mateřské školy DUHA Soběslav, sídl. Míru 750, pro
rok 2016, dle návrhu předloženého ředitelkou
školy Mgr. Alenou Krejčovou, v souvislosti
s nákupem nové myčky do školní jídelny školy.

Usnesení č. 11/171/2016

Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o
nájmu nebytových prostor ze dne 21. 10. 2009
uzavřené mezi městem Soběslav a společností N. S. Centrum, s. r. o., Středokluky,
na pronájem nebytového prostoru v budově
čp. 1, Soběslav I, v k. ú. Soběslav, dohodou
k 30. 6. 2016.

Usnesení č. 11/172/2016

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit podmínky prodeje stavebních pozemků
za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě
u sídliště Svákov v Soběslavi.

Usnesení č. 11/173/2016

Rada města v návaznosti na usnesení ZM
č. 8/051/2016 ze dne 13. 4. 2016 souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí
finanční dotace mezi městem Soběslav
a Českou republikou – Hasičským záchranným
sborem Jihočeského kraje, České Budějovice,
na poskytnutí finančního daru ve výši
125.000 Kč na pořízení hydraulické zvedací
ruky na valníkový kontejner a zakoupení
defibrilátoru pro požární jednotku HZS JčK,
územní odbor Tábor a pracoviště Soběslav.

Usnesení č. 11/174/2016

Rada města souhlasí s uzavřením dohod
o provedení archeologického výzkumu mezi
městem Soběslav a Husitským muzeem v
Táboře v rámci akce „Stavební úpravy a
přístavba sportovní haly“ za cenu 5.000 Kč
+ DPH a dále v rámci akce „Kanalizace a
stabilizační nádrže Chlebov“ za cenu 45.000 Kč
+ DPH.

Usnesení č. 11/175/2016

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Kotelna ZŠ Soběslav
– výměna teplovodních plynových kotlů“ v ZŠ
E. Beneše, které se uskutečnilo 30. 5. 2016 na
MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma TIP
– N+V, s. r. o., Soběslav, za cenu 1.591.978 Kč
+ DPH. Na druhém místě se umístila firma
SVITÁK, s. r. o., České Budějovice, za cenu
1.740.359 Kč + DPH.

Usnesení č. 11/176/2016

Rada města souhlasí na návrh bytové komise
k 1. 6. 2016 s výměnou městských bytů
velikosti 3 + 1 v domě čp. 104 za byt 1 + 1
v domě čp. 144/12, oba na náměstí Republiky,
Soběslav,
nájemníků Venuše
Milotové
a Miroslava Šabarta.

USNESENÍ
12. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 13. června 2016

Usnesení č. 12/177/2016

Rada města projednala návrh změny rozpočtu
města na rok 2016 – rozpočtové opatření
č. 2/2016 – zpracovaný vedoucí finančního
odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou
a doporučuje jej zastupitelstvu města ke
schválení.

Usnesení č. 12/178/2016

Rada města se seznámila s variantním návrhem
řešení dopravního terminálu v Soběslavi
zpracovaným ateliérem O.T.A., Praha.

Usnesení č. 12/179/2016

Rada města bere na vědomí zprávu místostarosty
města
Mgr.
Vladimíra
Drachovského
o opravě a doplnění dětského hřiště v parku
u Společenského centra Soběslavska.

Usnesení č. 12/180/2016

Rada města schvaluje dodatek č. 1 k Zásadám
pro vydávání zpravodaje Soběslavská hláska,
týkající se změny uzávěrky pro příjem inzerce,
s účinností od 1. 7. 2016.

Usnesení č. 12/181/2016

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Komunikace
a inženýrské sítě pro RD „U sídliště Svákov“
– Soběslav, 2. etapa“, které se uskutečnilo
6. 6. 2016 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Vodohospodářské stavby, spol. s r. o., Teplice,
za cenu 13.161.496,83 Kč + DPH. Na druhém
místě se umístila firma DAICH, spol. s. r. o.,
Tábor, za cenu 12.500.924,96 Kč + DPH.

Usnesení č. 12/182/2016

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení města Soběslavi v roce 2016 třem
žadatelům v celkové výši 300.000 Kč.

Usnesení č. 12/183/2016

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o náhradě za zrušená vodní díla – Nedvědic-

červenec 2016
ký potok 05 – K 3 a TOK I mezi Povodím
Vltavy, s. p., České Budějovice, a městem
Soběslav, podle které město Soběslav uhradí
státnímu podniku Povodí Vltavy náhradu za
uvedená zrušená vodní díla ve výši 150.000
Kč v souvislosti s vypořádáním kanalizace
v městské části Nedvědice.

Usnesení č. 12/184/2016

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a MgA.
Stanislavem Müllerem, DiS., a MgA.
Bohumírou Smolejovou, Budkov, na opravu
památníku padlých v parku U Nádraží za
cenu 148.000 Kč.

Usnesení č. 12/185/2016

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o nájmu nebytových prostor mezi městem
Soběslav a společností ResTrial, s. r. o.,
Praha, na pronájem třech ordinací v budově Polikliniky, Petra Voka 159, Soběslav
I, o celkové výměře 161,80 m2 za účelem
provozování ordinace diabetologie a endokrinologie. Smlouva bude uzavřena od
1. 7. 2016 na dobu neurčitou.

Usnesení č. 12/186/2016
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Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi městem
Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, na realizaci akce „Soběslav
– Přel. k. VN, ZTV Svákov, Město“ na

pozemcích p. č. 2101/6, 2101/7, 2103/17,
2103/465, 2103/537, 2103/564, 3958/4
v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví
města.

Usnesení č. 12/187/2016

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 17. 5. 2016 uzavřené
mezi městem Soběslav a firmou Strabag,
a. s., provozní jednotka Soběslav, na realizaci
2. etapy akce: „Oprava povrchu místní
komunikace v ulici Luční v Soběslavi“,
za cenu 272.198,08 Kč + DPH s termínem
zhotovení do 30. 6. 2016.

Usnesení č. 12/188/2016

Rada města souhlasí na základě žádosti
ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny
Petráskové s přijetím věcného daru – 42 ks
balení nitrilových rukavic a 115 ks čisticích
pěn v celkové hodnotě 19.989 Kč od firmy
Dentimed, s. r. o., Litomyšl, do majetku
Senior-domu.

Usnesení č. 12/189/2016

Rada města rozšiřuje program 9. zasedání
ZM, které se uskuteční ve středu 29. 6. 2016
od 18:00 hod. v malém sále Kulturního
domu města Soběslavi, o bod:
 Optimalizace a rozšíření odděleného
sběru využitelných složek odpadu ve
městě Soběslavi

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Kulturní akce v Soběslavi jsou nově umístěny
na webových stránkách města
Hledáte tip na zajímavou kulturní či sportovní akci
v našem městě? Pak vyhledejte webové stránky
města na adrese www.musobeslav.cz a klikněte na
Infocentrum, kde v menu kulturní či sportovní akce
pro vás přehled denně aktualizujeme.
Informační středisko města Soběslavi zahájilo
letní sezonu 2016 ve stálých prostorách domu
č. p. 148 na náměstí Republiky.
Nabízíme:
 pěší okruh historickou částí města
s průvodcem – červenec, srpen
 komentované prohlídky kostelů sv. Petra
a Pavla a sv. Víta – červenec, srpen
 pro turisty – sběratele (známky, vizitky,
nálepky, deníky)
 upomínkové předměty (knihy, trička,
tašky, magnetky, klíčenky, mapy, pohledy,
zvonečky, svíčky aj.)
 internetový koutek
 informační servis
Otevřeno bude denně včetně sobot a nedělí do
18. 9. 2016, dopoledne od 9 do 12 hodin, odpoledne
od 12.30 do 18.00 hodin.
Jste srdečně zváni.

Městský úřad Soběslav se představuje
V červnovém čísle byl na stránkách Soběslavské hlásky stručně představen Městský úřad v Soběslavi. V následujících číslech měsíčníku Vám přineseme
informace o jednotlivých odborech. Každý odbor se skládá z různých pracovišť se širokou působností. My se v následujícím textu budeme věnovat
zejména těm pracovištím jednotlivých odborů, které přicházejí běžně do kontaktu s veřejností a své služby poskytují občanům.
Michaela Nováková
1. Odbor: Kancelář tajemníka – odbor MěÚ Soběslav
Tento odbor je jedním z největších na MěÚ Soběslav. Je v něm zařazeno
sedm pracovišť – krizové řízení, podatelna, informační technologie,
investice města, zkušební komisaři, asistentky starosty a tajemníka,
údržba a úklid. Celkem čítá 15 zaměstnanců.
Veřejnost asi nejčastěji komunikuje s podatelnou, skrze níž proudí
dovnitř i ven veškerá písemná i datová komunikace. Zde je možné učinit
podání, a to kdykoli v pracovní době úřadu. Podatelna má také na starosti
vyvěšování na úřední desku a občas pokladnu.
Pracoviště investic má na starosti především vyhledávání a administraci
dotačních titulů, výběrová řízení a veškerou agendu s tím spojenou.
Veřejnosti bude ale asi více známé jako místo, kde je možné hlásit ztráty
a nálezy. Ztracené a nalezené věci eviduje, ukládá a opatruje. V případě,
že se najde majitel, vydává. V případě, že se v zákonné době majitel
nenajde, prodává.
Informatici se starají o chod počítačové sítě a výpočetní techniku
na pracovištích. Veřejnosti budou nejvíce známí z www stránek města
na adrese www.musobeslav.cz, které administrují.
Zkušební komisaři provádějí závěrečné přezkoušení absolventů autoškol
a nejeden občan města a okolí se v jejich zkušebně zapotil. Kromě toho
vedou agendu spojenou s registrací autoškol.
S asistentkami starosty a tajemníka se nejspíše setkáte při návštěvě
u vedení města. Znát je ale můžete také ze schůzí zastupitelstva města,
kde pilně dokumentují jejich průběh.
Nakonec jsem si nechal pracoviště krizového řízení. Obsah jeho
pracovních činností je velmi široký. Zjednodušeně od přípravy až po řešení

krizových situací, které mohou nastat nebo nastanou na území města, ale
i celého správního obvodu, tzv. ORP, což je celkem 31 obcí v okolí, včetně
jejich místních částí. Mezi krizové situace, na které se připravuje, nepatří
jenom přírodní katastrofy, ale i fatální selhání vymožeností civilizace
nebo vojenské záležitosti při obraně státu. Tento pracovník je také
tajemníkem bezpečnostní rady, krizového štábu, člen povodňové komise
a bezpečnostní ředitel úřadu. K tomu má i patřičně zabezpečené pracoviště.
Podílí se na organizaci cvičení orgánů města a jednotek IZS. Spolupracuje
s jednotkou SDH obce. V neposlední řadě dozoruje vybrané stavby města,
případně se podílí na přípravě projektů spojených s bezpečnostní otázkou
a je pověřeným pracovníkem, zodpovědným za provoz protipovodňových
opatření obce. Lidem, které vytopila voda, půjčuje vysoušeče.
Dosažitelnost na telefonu v rozsahu 24/7/365 je asi zbytečné zdůrazňovat.
Ing. Bohumír Ctibor – vedoucí odboru Kancelář tajemníka

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

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 13. 7. a 27. 7.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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Mocenská posedlost
Petr Valeš se ve svém článku “Podivná tradice” (zveřejněném v Hlásce č. 11 v listopadu 2015) pozastavoval nad způsobem, jakým navštěvuji Soběslavské slavnosti.
Zřejmě mu vadí, že nejsem na Soběslavských slavnostech zamaskován do dobového kroje stejně jako někteří kolegové a kolegyně zastupitelé. Vadí mu, že s dětmi
lepím draky a odvolává se na mou pirátskou čest. Je dokonce ochoten překročit
morální i zákonem dané normy, a tak na mne povolá městskou policii, vezme mi
z ruky mobilní telefon (abych si nemohl nezákonný zákrok městské policie zaznamenat) a nakonec za tyto věrné služby přijme místo radního. Tady se samozřejmě
o cti, dokonce ani o pirátské, hovořit nedá. Primárně tu ale nejde o čest, jde tu
o něco jiného.
Wikipedie definuje moc jako „schopnost jedinců nebo skupin prosadit své vlastní
zájmy nebo záměry i přes odpor druhých“. Otázkou ale je, proč se lidé až na výjimky snaží získat, udržet, případně rozšířit moc?
Moc je spíše životní strategií než onemocněním nebo poruchou osobnosti a má
pravděpodobně evoluční pozadí. Je možné, že pro rané lidské skupiny soupeřící
o zdroje mohlo být evolučně výhodné, když měly „své“ částečné nebo úplné psychopaty, lidi, kteří nevěděli, co je strach, úzkost, empatie nebo soucit, byli vysoce
útoční a překračovali morální normy. Předpokladem jejich „úspěchu“ bylo, že jejich činnost byla zaměřena převážně mimo vlastní skupinu - cílem byli „nepřátelé“.
Na moci lze získat závislost podobně jako na alkoholu a také je možné onemocnět
například takzvaným syndromem mocenské pýchy. Takové onemocnění ale není
pouze výsadou mocných, stejně jako závislost na alkoholu nebo hráčská závislost.
Kombinace mocenské pýchy s mocenskou závislostí se může stát mocenskou posedlostí. Čím vyšší je míra mocenské závislosti, tím vyšší je potřeba omezit v soutěži o zdroje vliv jiných mocenských elit stejně jako té části populace, jejíž podíl
na moci je malý.
Moc může změnit rozhodování lidí, kteří se sdruží do mocenské skupiny. Celá skupina může propadnout takzvané skupinové hlouposti, jejíž příznaky jsou:
•
•
•
•
•
•
•
•

ÚŘEDNÍ HODINY VZP

Přesvědčení, že se skupina nemůže dopustit chyby.
Chybné rozhodnutí získá později „správné“ vysvětlení.
Víra v morální oprávněnost existence skupiny a správnost
rozhodnutí.
Autocenzura: jakmile člena skupiny napadnou „nežádoucí“,
„hříšné“ myšlenky, potlačí je.
Iluze jednomyslnosti: Nevyjadřuje-li nikdo nesouhlasný názor,
má se za to, že rozhodnutí je správné.
Tlak na nepřizpůsobivé členy skupiny.
Ochrana vlastního vědomí před zápornými informacemi.
V průběhu vývoje přestane skupina uvažovat o alternativních
řešeních.

Klientské pracoviště v Soběslavi je otevřeno každé
1. a 3. úterý v měsíci, vždy od 11:30 do 15:00 hodin
na MěÚ, náměstí Republiky 59, 2. p., č 317.
05.07.2016 (zavřeno)
02.08.2016
06.09.2016
04.10.2016
01.11.2016
06.12.2016

Sbírky na křížovou
cestu a nové zvony

Přeji vám, ať už jste mocní nebo bezmocní, aby si na vás mocenská posedlost
nezasedla.
Martin Kákona, zastupitel za Piráty pro Soběslav
Tento text vznikl na základě citací ze stejnojmenné knihy MUDr. Františka Koukolíka, DrSc. a není úplným výkladem problému. Čtenáře proto odkazuji na tuto
knihu.
Se souhlasem Mgr. Petra Valeše reaguji na článek „Mocenská posedlost“.
Petr Valeš je jako ředitel Kulturního domu města Soběslavi zodpovědný za konání
městských slavností. Požádal tedy městský úřad o souhlas se záborem veřejného
prostranství pro konání těchto slavností. Od úřadu obdržel včas rozhodnutí,
jehož přílohou byl i vyznačený zábor. Na loňské městské slavnosti se, stejně
jako v předchozím roce, dostavil s vlajkou politické (pirátské) strany M. Kákona
s některými svými kolegy bez vědomí pořadatelů. M. Kákona byl pořadateli
a městskou policií vykázán mimo uvedený zábor. Petr Valeš tedy udělal pouze to,
co mu velela jeho zodpovědnost. Zodpovědnost rovná se tedy zřejmě „mocenská
posedlost“.
Pokud může kdokoliv s vlajkou politické strany provádět „nejrůznější činnost“
v místech vyhrazených pro veřejné akce, nacházíme se zřejmě na konci demokracie,
nebo budeme muset uvažovat o zrušení těchto akcí.
Na závěr bych si také dovolil citát od Václava Vladivoje Tomka „Aby nás Pán Bůh
při zdravém rozumu zachovati ráčil“.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

19.07.2016
16.08.2016
20.09.2016
18.10.2016
15.11.2016
20.12.2016

Křížová cesta na Svákově

Od března letošního roku probíhá veřejná sbírka na křížovou
cestu na Svákově. Jak jsme vás již informovali, na pořízení
křížové cesty je potřeba 180 000 Kč. K 20. červnu 2016 bylo
nashromážděno 111 783 Kč. Chtěli bychom poděkovat všem,
kdo jste přispěli. Je možné nadále přispívat:
• na bankovní účet: 4177321369/0800
• do pokladničky v kostele sv. Petra a Pavla
• osobně na římskokatolické faře v Soběslavi

Nové zvony pro kostel
sv. Mikuláše v Nedvědicích
Od prosince 2015 probíhá také sbírka na nové zvony sv.
Mikuláše a sv. Václava v Nedvědicích. Díky podpoře města
Soběslavi a díky mnohým dalším dárcům se prozatím vybralo
188 200 Kč z celkové částky 350 000 Kč. Děkujeme za každý
dar. Na nové zvony je možné přispívat:
•
•

na bankovní účet: 702636329/0800
do pokladničky v kostele v Nedvědicích
Jan Hamberger, farář
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V SOBĚSLAVI

Vítání občánků se konalo ve čtvrtek 19. května v Galerii v kostele sv. Marka. Starosta města přivítal celkem 17 dětí, z toho 2 chlapečky a 15 holčiček. Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu. Autor foto: Pavel Vaněk

Římskokatolická farnost
Soběslav

VZPOMÍNÁME

srdečně zve na tradiční

HLAVNÍ POUŤ

Že čas rány hojí, je jen pouhé zdání.
Stále je v srdci bolest a smutné je
vzpomínání.

k Panně Marii Bolestné
na Svákově

Dne 28. 7. 2016 uplyne pátý smutný rok,
co nás navždy opustila milovaná maminka Ivana Pavlátová ze Soběslavi.

v neděli 3. července 2016
14.30 Troubení Soběslavského
žesťového kvarteta

Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Syn Daniel, dcera Kateřina, matka
Marie.
Dne 26. 7. 2016 je to již 5 let, co nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek,
bratr, strýc pan Jaroslav Pospíšil.
Kdo jste ho znali, věnujte mu společně
s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná manželka Stanislava,
dcery Lenka a Lucie, bratr Antonín
a František s rodinami, příbuzní,
přátelé a kamarádi.
„Utichlo srdce, zmlknul hlas, měl jsi rád
život i nás.“
Dne 8. 7. 2016 uplyne
20 let od úmrtí pana
Františka Herzy
ze Dvorců.
S láskou a úctou
vzpomínají manželka
Libuše, dcery a syn s rodinami.

15.00 Poutní mše svatá

Ve čtvrtek 9. 6. zemřel legendární představitel české
anatomie Radomír Čihák,
který se narodil v Soběslavi
v květnu roku 1928. Více informací o jeho životě a díle
uvedeme v srpnovém čísle
Soběslavské hlásky.

PODĚKOVÁNÍ
Za milou vzpomínku na paní profesorku Annu
Jirousovou touto cestou děkuji bývalým studentům III. A, kteří před padesáti lety ukončili
svá studia na SVVŠ v Soběslavi (dnes Gymnázium Soběslav). Stuha na kytici s nápisem „S láskou a úctou“ na jejím hrobě plně vystihuje její
vztah k milovanému povolání a k „jejím dětem“
a i opačně žáků k ní.
Marie Staňková, neteř

Společenská
kronika
Narození:
Matěj Vondráček
Filip Halaška
Andrea Kleinová
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Věra Pražmová
Věra Krejčová
Vlasta Krafková
Vladimír Šimák
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
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Již podruhé zveme do Galerie v kostele sv. Marka
Zveme na originální výstavu „Trochu dál než dovoleno – sochy z bronzu
a keramiky, obrazy a kresby“ francouzské sochařky českého původu Evy
Roučka. Výstava bude zahájena vernisáží výjimečně ve čtvrtek 30. června
v 18 hod.
Eva Roučka pochází ze západních Čech, kde žila do roku 1979. Absolvovala Střední odbornou školu výtvarnou (tzv. Hollarku) a čtyři roky studovala na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Poté se rozhodla
žít a profesně se rozvíjet ve Francii. Tři roky působila jako asistentka
profesora na ENSSAMA (École nationale des arts appliquées et metiers
d‘art) a pak se přestěhovala na venkov a tvořila samostatně jako sochařka
a designerka. Do České republiky se vrátila v roce 2014.
Ve volné tvorbě miluje vysoko pálenou keramiku. Nehledá jednoduchost,
míchá často nesmíchatelné, vysokožárnou režnou kameninu a bílý, jemňoučký porcelán. Jako malířka podtrhuje tvary keramiky barvou. Její
plastiky a sochy jsou naplněny úžasnou energií a výrazovostí. Pracuje
také se dřevem, které opracovává řetězovou pilou, a tvrdým kamenem
– vytvořila si velmi osobitý styl, který byl mnohokrát oceněn. Neustále
kreslí, skicuje lidi, je to pro ni nevyčerpatelný zdroj inspirace.
Její užitková tvorba se rozvíjí ve spolupráci se světovými výrobci keramiky, porcelánu, skla, šperků a jídelních servisů: CNP-Vierzon, Fayencerie
de Gien, Pillivuit, Cerabati, L´etang Remy a Guy degrenne, Poterie Jars,
Berard internacional, Daum, Crystal de Sevre i s Českým porcelánem.
Uskutečnila řadu výstav doma i v zahraničí. Za svou tvůrčí práci získala
řadu ocenění: 1. a 3. cenu v soutěži na dekorativní dlaždice a 1. cenu za
dětský servis (1979), ocenění časopisu Maison de Marie-Claire za dětský
dekor (1982), cenu „Příbor roku 1988“ za návrhy postříbřených příborů pro
L´etang Remy a Cenu roku za stříbrné příbory pro Guy Degrenne, zlatou
medaili na sochařském sympoziu v Mexiku (1992), 1. cenu a Cenu publika v Castillon-France ´92, cenu na 3. mezinárodní keramické soutěži ´92

MINO v Japonsku za porcelánový soubor „Les
Cristaux“, 1. cenu a Cenu umělců na sochařském
sympoziu na Sardinii (1996); zvítězila v soutěži
na porcelánovou telefonní budku pro FRANCE
TELECOM (1998).
Je zastoupena na evropském kontinentě (Francie, Finsko, Itálie, Německo, Rakousko, Dánsko i ČR), v Kanadě, USA,
Argentině a ve světoznámém muzeu MINO v Japonsku.
Lidské duše ji zajímají a kouká se jim „Trochu dál než dovoleno“……
Zveme na výstavu a těšíme se na Vaši návštěvu. Výstava je otevřena
od 30. 6. do 24. 7. ve dnech úterý – neděle v 10-12 a 13-17 hod.
Ak. soch. Václav Hrůza, kurátor výstavy

OHLÉDNUTÍ ZA VERNISÁŽÍ „V DUNÁCH“
A „ŽIDLIČKA PRO HOSPIC“

Dne 3. 6. se v soběslavské Galerii v kostele sv. Marka znovu otevřely brány obrazům. V podvečerních hodinách zde Václav Hrůza spolu s malířem Pavlem Klímou a ředitelkou Domácího hospice Jordán
v Táboře Marií Sovadinovou uvedli první výstavu, která nese název
„V dunách“ a „Židlička pro hospic“.
Vedle obrazů Pavla Klímy byla součástí výstavy také díla výtvarníků, sdružených v projektu „Židlička pro hospic“, který putuje různými městy jižních Čech od 26. 8. 2015 a tento rok zakončí svou pouť
v Obrazárně Špejchar v Želči. Zde bude k vidění nejrozsáhlejší výstava Pavla Klímy, čítající okolo 70 obrazů (vernisáž se uskuteční
25. září).
Výstavu v Galerii v kostele sv. Marka nahradí ve čtvrtek 30. 6. výběr
děl české rodačky a vynikající sochařky Evy Roučka, která většinu
dospělého života prožila ve Francii.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Michaela Nováková

Autor foto: Štěpán Klíma
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

PROGRAM NA ČERVENEC
VERNISÁŽ – EVA ROUČKA
BRONZY, KERAMIKA, OBRAZY,
Galerie v kostele sv. Marka

Čtvrtek 30. 6.

18:00

Pátek 1. 7. – neděle 10. 7. SETKÁNÍ S HUDBOU V SOBĚSLAVI 8. ročník
interpretačních kurzů a festivalu komorní hudby 2016,
koncerty se konají v KDMS, v Galerii v kostele sv. Marka, v kostele
sv. Víta, na terase městské knihovny, v areálu letního koupaliště,
vstupné dobrovolné
Sobota 16. 7. – neděle 17. 7. 22. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
KUBEŠOVA SOBĚSLAV 2016, náměstí Republiky,
vstupné 200 Kč, v předprodeji 150 Kč
VERNISÁŽ – David EXNER – Michal EXNER
– Michal JÁNSKÝ - KERAMIKA, SKLO, OBRAZY,
Galerie v kostele sv. Marka

Pátek 29. 7.

18.00

DOVOLENÁ V KD 25. 7. – 17. 7.!

Připravujeme na září:
Pátek 16. 9.

SDO Chvalovský se omlouvá všem
divákům za neuskutečnění divadelního představení „Rajčatům se letos
nedaří“ dne 11. 6. v Myslkovicích
z důvodu onemocnění členky divadelního souboru.
Děkujeme za pochopení.

Z červencových
akcí vybíráme
1. 7. Gymplfest – křest 2. CD kapely Náhodný výběr, kemp TJ Spartak Soběslav, 17 h
3. 7. Hlavní pouť ke kapli Panny Marie
Bolestné na Svákově
1. 7. – 10. 7. Setkání s hudbou, soběslavské kostely, městská knihovna, letní koupaliště
16. 7. O pohár starosty města, fotbalový
turnaj mužů, areál TJ Spartak Soběslav, 10 h

20.00 KONCERT SLZA
22.00 KONCERT DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND,
areál KDMS a soběslavského hradu, v předprodeji na oba koncerty
250 Kč, na místě 300 Kč a od 21.00 hod. 200 Kč

Úterý 20. 9.
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19.00 KONCERT HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK, velký sál

7. 6. – 30. 7. Příroda jižní Afriky,
Blatské muzeum - Rožmberský dům
28. 6. – září „Duhové střípky“ – výstava
Mateřské školy Duha Soběslav, městská
knihovna
16. – 17. 7. Kubešova Soběslav, náměstí
Republiky, So 12 – 24 h, Ne 10 – 19 h

TANEČNÍ KURZY 2016
Podrobný rozpis jednotlivých kurzů a další informace
o kurzech najdete na www.kdms.cz. !

30. 6. – 24. 7. Eva Roučka – bronzy, keramika, obrazy, Galerie v kostele sv. Marka

Nezapomeňte se přihlásit, ještě je čas…

POZVÁNKA NA

ROŽMBERSKÉ
SLAVNOSTI 2016
které se uskuteční

17. září

Vstupenky a INFO: KD Soběslav 381 524 261
vstupné 250/300/200 Kč

23. 7. Motoslalom – Motogymkhana,
areál AMK Soběslav (u letiště), od 10 h
tréninky, od 13 h závod

na nádvoří
soběslavského hradu
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY
VÝSTAVA
Během letních měsíců si můžete v prostorách knihovny prohlédnout výstavu
Mateřské školy Duha Soběslav „Duhové střípky“.

PRÁZDNINOVÁ PROVOZNÍ DOBA
1. 7. – 31. 8.
Pondělí

Zavřeno

Úterý

9 - 18

Středa

9 - 17

Čtvrtek

9 - 16

Pátek

9 - 15

Sobota

9 - 13

Pastelkování s antistresovými omalovánkami si v knihovně užívají dospělí i děti. Pokračovat budeme opět na podzim, kreslit
bychom chtěli vždy jednou měsíčně.

SOBOTNÍ PROVOZ
Během letních prázdnin bude městská knihovna otevřena každou sobotu od 9 do 13 hodin. Návštěvníkům knihovny a turistům bude denně k dispozici
brigádnice z informačního centra, která je ráda provede a podá informace o historii hradu i současnosti knihovny.
Srdečně zveme k návštěvě! 										

Alena Fremrová

HLEDÁTE SOBĚSLAVSKÉ KNIHKUPECTVÍ? BYLO PŘEMÍSTĚNO K HUSOVI
Vážení zákazníci,
oznamujeme Vám, že Knihkupectví U sv. Víta ukončilo svou činnost. Knihkupectví od června 2016 pokračuje pod hlavičkou Kanzelsberger
v nových prostorách na náměstí v čísle popisném 149/4 (dům Krákorů, mezi prodejnou Tabák a Železářství).
Rádi Vás přivítáme s rozšířenou nabídkou beletrie, knih pro děti, naučné literatury i doplňkového sortimentu. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Jitka Šimková, vedoucí prodejny,
Ludmila Zbytovská

ZVEME NA SOBĚSLAVSKÉ HUDEBNÍ MARATONY
KUBEŠOVA SOBĚSLAV 2016 - PROGRAM
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
SOBOTA 16. 7.
12:00
12:20
13:20
13:40
14:50
16:00
17:30
19:00
20:15
21:40
23:00

SOBĚSLAVSKÉ MAŽORETKY
vedoucí Miluše Moravcová, Vladimír Moravec

JIHOČEŠTÍ RODÁCI, kapelník Vojtěch Veselý
DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR RÁČEK
vedoucí Dana Moravcová
SKALANKA, kapelník Milan Valečka
ÚHLAVANKA, kapelník Jan Červený
JIŽANI, kapelník Miroslav Dvořák
GEROLD‘S MUSIKVAGABUNDEN
vedoucí Hugo Lang/ Švýcarsko
BOŽEJÁCI, kapelník Pavel Skalník
MISTŘÍŇANKA, kapelník František Pavluš
BABOUCI, kapelník Petr Shýbal
VESELKA, kapelník Ladislav Kubeš

KONCERTY KOLEM SOBĚSLAVI - začátek ve 14:00 hod.
BORKOVICE
VESELKA, kapelník Ladislav Kubeš
EULACH MUSIKANTEN,
		
kapelník Arnold Schmid/ Švýcarsko
KLENOVICE
GEROLD‘S MUSIKVAGABUNDEN
	        	
vedoucí Hugo Lang/ Švýcarsko
BOŽEJÁCI, kapelník Pavel Skalník
TUČAPY
JIŽANI, kapelník Miroslav Dvořák (od 13:30 h)
ŽELEČ
JIHOČEŠTÍ RODÁCI, kapelník Vojtěch Veselý

NEDĚLE 17. 7.
10:00
12:00
12:00

13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:00

DUBŇANKA, kapelník Petr Kadaňka
Velký dechový orchestr „KOLÍN-DOLNÍ CHVATLINY“,
kapelník Vladimír Zeman
Přímý přenos do vysílání Českého rozhlasu České Budějovice
(vylosování soutěže Táborského deníku a Českého rozhlasu
České Budějovice)
EULACH MUSIKANTEN, kapelník Arnold Schmid/ Švýcarsko
JIŽANI, kapelník Miroslav Dvořák
KRAJANKA, kapelník Václav Hlaváček
VYSOČINKA, kapelník Tomáš Vodrážka
BABOUCI, kapelník Petr Shýbal
VESELKA, kapelník Ladislav Kubeš
Všechny dechové hudby společně zahrají za řízení Vladimíra
Zemana, Jana Lipolda a Jaroslava Zemana skladby „BORKOVICKÁ POLKA“, „MOJE ČESKÁ VLAST“ a „OD TÁBORA
AŽ K NÁM“

Program uvádí
• Sobota: Karel Hegner a Martin Hlaváček
• Neděle: Kateřina Hálová a Blanka Tůmová
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Více informací na www.kubesovasobeslav.cz
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SETKÁNÍ S HUDBOU 2016
PROGRAM
• úterý 28. 6. 19.00
koncertní sál ZUŠ
BOHUSLAV MARTINŮ, JEHO UČITELÉ A ŽÁCI
Lucie Brotbek-Prochasková – flétna a Tomáš Víšek - klavír
„Předkoncert“  ve spolupráci s Martinů Stiftung Basel, Švýcarsko
• pátek 1. 7. 18.00
kostel sv. Víta + KDMS
„PUTOVNÍ“ KONCERT ORGANIZÁTORŮ A LEKTORŮ
SETKÁNÍ S HUDBOU
Zahájení festivalu a hudební dílny 2016
• sobota 2. 7.	 19.00
terasa městské knihovny,
v případě nepřízně počasí Galerie v kostele sv. Marka v 19.30
TANGO ARGENTINO!
Esqualo kvintet v projektu plném jihoamerického temperamentu
• neděle 3. 7. 	 11.00
Galerie v kostele sv. Marka
MATINÉ TOMÁŠE STRAŠILA
Setkání s J. S. Bachem a jeho suitami pro sólové violoncello
• neděle 3. 7. 19.00
Galerie v kostele sv. Marka
THE SWINGS – 25 LET
Swingová klasika v podání vokálního kvarteta The Swings.
Kvarteto doprovodí klavírista Jiří Růžička a kontrabasista Vít Fiala
• pondělí 4. 7. 19.00
kostel sv. Petra a Pavla
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
Carolus IV. - Rex et Imperator, Pocta Karlu IV. v interpretaci
špičkového souboru vedeného Davidem Ebenem
• úterý 5. 7.
19.00
Galerie v kostele sv. Marka
ČESKÁ KVARTETNÍ TVORBA
Zemlinského kvarteto hraje Dvořáka a Janáčka
• středa 6. 7. 19.00
kostel sv. Petra a Pavla
HUDBA PRO DUŠI I DUCHA ...
Přemysl Kšica - varhany, Daniel Klánský – basbaryton,
Kristýna Kůstková – soprán
• čtvrtek 7. 7. 19.00
Galerie v kostele sv. Marka
PÍSNĚ TRPĚLIVOSTI
Pavla Fendrichová – zpěv, Jindřich Macek - loutna
Duchovní a světské písně renesanční Anglie od Thomase Campiana,
Johna Dowlanda a sólová loutnová hudba Johna Dowlanda,
Vicenza Capiroly a Pietra Paola Raimonda

• pátek 8. 7.

19.00

městské koupaliště

DOMÁCÍ VÝROBA aneb PECKY VŠECKY:
DOBRODRUŽSTVÍ ŠESTI TRAMPŮ
Tradiční koncert „domácí“ kapely sestavené pro tuto příležitost
Petrem Hanzlíkem, tentokrát s důrazem na českou trampskou píseň
od třicátých let po současnost ... Druhá polovina koncertu se opět
ponese ve znamení známého mixu folkrockové hudby (Bob Dylan,
Creedence Clearwater Revival, Michal Prokop, Van Morrison ad.)
Special guest: SESTRY HAVELKOVY

• sobota 9. 7. 19.00
kostel sv. Víta
1. KONCERT ÚČASTNÍKŮ KURZŮ
• neděle 10. 7. 11.00
koncertní sál ZUŠ
HUDEBNÍ MATINÉ
Dopolední koncert z tvorby účastníků kurzů
• neděle 10. 7. 18.00
KDMS
2. KONCERT ÚČASTNÍKŮ A ZAKONČENÍ KURZŮ
VSTUPNÉ NA VŠECHNY KONCERTY JE DOBROVOLNÉ
Změna programu vyhrazena! Více informací na www.setkanishudbou.cz

9

10

červenec 2016

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

NOC KOSTELŮ VE FOTOGRAFIÍCH
Letošní Noc kostelů proběhla v kulturním i osvětovém duchu. Diváci mohli zhlédnout (mimo jiné) divadelní hru, vynikající koncerty od různých
umělců a také navštívit přednášky o apokaliptismu a médiích. Atmosféru páteční noci přibližují fotografie soběslavského fotografa Pavla Vaňka.
V kostele sv. Víta vystoupila písecko-plzeňská skupina Quercus a zahrála středověké písně
Koncert Jiřího Smrže a Bena
Lovetta byl vynikající. Odehrál
se v Galerii v kostele sv. Marka.
Zde bylo možné zhlédnout také
výstavu „Tragédie Lidic“ (ke
dni vypálení Lidic, 10. 6.)  

V kostele sv. Petra a Pavla zazněly různé skladby
na flétny, housle, varhany
a klavír v podání žáků
a učitelů ZUŠ

O novinařině nejen
v České republice promluvil novinář a spisovatel Karel Hvížďala

PŘÍRODA JIŽNÍ AFRIKY
Výstavní sály soběslavského Rožmberského domu budou i během července
(denně kromě pondělí 9:00 – 12:00 a 12:30
– 17:00) patřit nádherným fotografiím
krajin, živočichů a především úchvatných
rostlin Jihoafrické republiky, Namibie
a Lesotha, jak je během svých cest jižní Afrikou zachytili pražští botanici
prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D. a RNDr.
Radka Sudová, Ph.D. Jihoafrická republika se díky nesmírné různorodosti přírody i kultury pyšní přívlastkem
„celý svět v jediné zemi“, sousední
Namibie nabízí nejvyšší písečné duny
a v horském království Lesotho se téměř

zastavil čas.
Hlavní pozornost autoři věnovali oblasti Kapska, tedy jihozápadnímu cípu Jihoafrické republiky, který představuje skutečný botanický
ráj. Nikde na pevnině nenajdeme srovnatelně velké území, které by
s Kapskem mohlo soupeřit v celkové diverzitě rostlin a v zastoupení
tzv. endemických druhů (tedy takových, které se nevyskytují na žádném dalším místě na světě). Vždyť tam na ploše jen o málo větší než
Česká republika roste více než 9 tisíc druhů kvetoucích rostlin, z čehož
téměř 2/3 patří mezi endemity. Kapsko sice zaujímá jen asi 0,5 % rozlohy Afriky, vyskytuje se zde však plná pětina všech afrických druhů!

foto z výstavy jižní Afriky

Všechny přirozené kapské ekosystémy, mezi něž patří např. extrémně bohatá keřovitá společenstva zvaná fynbos, otevřenější vegetace
s množstvím cibulovin nazývaná renosterveld nebo polopouštní oblasti
karoo, kde dominují nejrůznější sukulenty, jsou však velice zranitelné
a každý pátý kapský druh je dnes přímo ohrožen vyhynutím. Přijměte
tedy pozvání do tohoto úchvatného světa.
Výstavu komentovaných fotografií doplňují ukázky jihoafrických trvalek, řezaných rostlin a především sukulentů, které pocházejí ze sbírek
Josefa Soukupa (Želeč) a Botanické zahrady při VOŠ a Střední zemědělské škole v Táboře. Neobyčejně cenným exponátem je pak exemplář
Welwitschie podivuhodné, přivezený do Čech zhruba před sto lety a na
výstavu zapůjčený ze sbírky Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Jde o jednu z nejbizarnějších rostlin na
světě, rostoucí už miliony let v poušti Namib a vědecky řazenou k jehličnanům, ačkoli na první pohled připomíná spíš vystavené sukulenty.
Na výstavu, která Vás dozajista nadchne už svými barvami, Vás srdečně zve, 				
                  RNDr. Daniel Abazid
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Altánek u Nového rybníka zaplní černobílé fotograﬁe.
Lidé si je budou prohlížet „potmě“
Soběslavská fotografka Vlasta Nýdlová v červenci představí svůj soubor fotografií Genius loci. Zatímco první výstavu autorky v minulém roce hostila
věž Hláska, tento rok proběhne v prostorách pod altánkem u Nového rybníka. Abych Vám ji přiblížila, přináším rozhovor se samotnou autorkou:

Výstava se mi zdá jedinečná již tím, kde se koná. Z jakého důvodu
jste si vybrala právě tyto prostory?
V Hlásce gotického hradu v Soběslavi jsem vystavovala výběr z několika souborů a černobílé fotografie byly v lyrickém duchu. Letos jsem
hledala pro tento soubor zajímavý prostor, který by opět nabídl návštěvníkům víc než vizuální prožitek. Výstava bude tak jako v loňském roce
ozvučena a navíc netradičně osvětlena. Z tohoto důvodu jsem si vybrala
podsklepení altánku v parku Zadražilka u Nového rybníka. Není to úplně v centru města, ale já věřím, že lidé, kteří rádi navštěvují výstavy
či jiné projekty, si udělají procházku do této části Soběslavi a třeba
i chvilku posedí v hezkém parku na lavičce.
Do jakého stylu byste zařadila nové fotograﬁe?
Dají se zařadit do stylu urbex. Slovo URBEX je zkrácená verze anglického sousloví „Urban Exploration“, což lze do češtiny přeložit jako
městský průzkum. Tento průzkum je zaměřen převážně na běžně nepřístupné urbánní či industriální lokality. Jedná se tedy o fotografie z vybydlených a opuštěných objektů. Je to moderní koníček, tak trochu jiná
zábava, někdy spojená s uměním.
Do prostředí altánku se tedy skvěle hodí ...
Přesně tak. Prostor sklepení pod altánkem je normálně zamčený, nejsou
tam okna ani elektřina. Fotografie budou zasazeny do starých okenních
rámů, co čekaly už jen na rozřezání a nakonec ještě budou mít takové
krásné uplatnění. Výstavu podbarvím hudbou, která, jak doufám, vtáhne
lidi více do děje. Chtěla bych tam vodit návštěvníky po skupinkách,
např. pěti lidí. Každý z nich bude mít baterku a bude si fotografie sám
dosvětlovat.
Přečetla jsem si o Vás, že jste začínala fotografováním krajin. Jak
jste se dostala od tohoto stylu k focení urbexu?
Mě to vždy lákalo. Před měsícem jsem se přes známého dostala do
dvou bytovek, kde bydlí Romové. Líbila se mi představa nafotit jednu
velkou fotografii celého objektu a pak ke každému bytu udělat fotografii

obyvatel, kteří tam žijí. Tři dny jsem strávila focením tohoto sociálního
projektu. Není to zrovna jednoduché. Musíte se s místními lidmi seznámit a získat si jejich důvěru. Je to hodně o povídání si a občas cvaknete
nějakou fotku.Vyslechnete si velice zajímavé životní příběhy. Už se těším, až tam pojedu v červenci. Jsem pozvána na křtiny a na svatbu. Za
dva či tři roky by se dal tento soubor možná už vystavovat. To ukáže čas.
Současná výstava ponese název Genius loci. Můžete čtenářům přiblížit, co tento pojem znamená?
Genius loci je latinské slovní spojení, znamenající „duch místa“. V římské mytologii byl genius loci duch či bůžek, ochraňující určité místo,
často býval zobrazován jako had nebo jako postava s rohem hojnosti.
V dnešním slovníku má však tento obrat spíše význam specifické
atmosféry dané oblasti. (Např. Genius loci, duch tohoto místa, převzal
nad událostmi svou moc). Snažila jsem se tím vyjádřit atmosféru místa,
které jakoby žije svým vlastním životem, přebírá nad ním moc.
Kdy v červenci mohou návštěvníci do altánku přijít? Plánujete vernisáž?
Výstava bude přístupná po celý červenec každý den od pondělí do pátku
od 16 do 18 hodin a o víkendech od 14 do 18 h.
Samotnou vernisáž letos neplánuji. Potěšilo mě, že vloni se na vernisáž přišlo podívat okolo 50 lidí. Všichni se po úvodu ale nahrnuli do
malého prostoru, což jim znemožnilo dostatečně si vychutnat výstavu
v tak příjemném prostředí s výbornou akustikou. Spousta lidí mi poté
říkala, že když tam byli podruhé a byli tam sami, poslouchali hudbu
a dívali se na fotografie, mohli si výstavu mnohem lépe užít. Vernisáž tedy
tak, jak je zvykem, nebude. Ale návštěvníky nezklamu. Budu na výstavě
v době otevření většinu dní, takže si mohu promluvit téměř s každým,
kdo na ni přijde.
Výstava souboru černobílých fotografií s názvem Génius loci proběhne
od 1. 7. do 30. 7. Srdečně zveme všechny zájemce!
Michaela Nováková

Vlasta Nýdlová

Jihočeška, od svého dětství žije na Soběslavsku. Zachycení prchavých
okamžiků se věnuje více jak 11 let. Osobitý životní styl, zájem o přírodu
a cestování, jí vedou cestou krajinářské a dokumentární tvorby. V roce
2014 se po přijetí na Školu kreativní fotografie Praha zaměřuje více na
umělecké pojetí v černobílé fotografii. Po jejím úspěšném absolvování
se vydává směrem nezávislé tvorby. V roce 2015 uspořádala svoji první
výstavu v soběslavské Hlásce gotického hradu.

Fotografie z výstavy Vlasty Nýdlové v roce 2015 ve věži Hláska

Ukázky fotografií ze souboru
Genius loci
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MŠ DUHA
Duhové okénko
Závěr školního roku jsme měli v naší duhové školce, jak se říká, nabitý.
Všechny děti se postupně vydaly na exkurzi na hasičskou stanici, kde nám
páni hasiči názorně ukázali vše, co potřebují ke své práci, něco jsme si
dokonce mohli vyzkoušet na vlastní kůži. K nám do mateřské školy jsme si
pozvali policistku Romanu Šuléřovou, která dětem vysvětlila, jak se mají
chovat v silničním provozu, ať už jako chodci nebo jako cyklisté. Předvedla
nám zásahové vybavení policistů a přizvala na přednášku i psovody, takže
děti na vlastní oči viděly, jak policejní psi hledají pachatele.
Konec roku byl také ve znamení výletů, pěších, ale i těch velkých,
autobusem či dokonce vlakem. Předškoláci se vydali do Muzea rekordů
a kuriozit do Pelhřimova, žluťásci do zážitkového parku Zeměráj, děti
z červené a oranžové třídy zase do Zoo Tábor, resp. Dvorec u Borovan.
Červeňásci jeli vlakem na exkurzi na nádraží ve Veselí nad Lužnicí, doprovázel je Václav Kovář, který jim ukázal život na nádraží. Viděli práci
výhybkáře, svezli se na točně, podívali se do kanceláře výpravčího, který
řídí pohyb všech vlaků na kolejích. Zkrátka se dozvěděli spoustu nových
a zajímavých informací o tom, jak to chodí na vlakovém nádraží. Panu
Kovářovi moc děkujeme za jeho čas a krásné a poutavé povídání. V měsíci
červnu nás čekal i pestrý kulturní program, u příležitosti oslavy Dne dětí
nás navštívil kouzelník Merlin a děti z celé školky se také vypravily na
pásmo krátkých českých pohádek do místního krásného kina.
Chtěli bychom popřát všem dětem a rodičům a nejen jim slunečné prázdniny a hodně krásných zážitků.
MŠ Duha

Na přednášce policistky Romany Šuléřové

Setkání s psychologem a logopedem
Rodiče měli možnost debatovat s uznávaným psychologem a logopedem Mgr. Jiřím Haldou. Besedě bylo věnováno jedno květnové
odpoledne v oranžové třídě. Pan Halda rodičům poskytl mnoho psychologických doporučení, jak vést své děti „životem“ bez zbytečných
stresů. Jak jim lépe naslouchat a pomoci překonat přirozené překážky.
Měli jsme možnost se také zamyslet nad tím, jak naše děti vnímají
svět dospělých, jaké vazby si hned po narození vytvářejí. Rodiče se
zapojili do diskuze a snažili se spolu s psychologem pochopit chování
svých dětí a jak na ně správně reagovat. Přínosná byla i logopedická
doporučení.
A co jsem si odnesla z povídání s psychologem já?
Nejtěžší rolí na světě je být rodičem a dítě dobře vychovat. I když se
jako rodiče dopouštíme ve výchově mnoha chyb, je dobré si je uvědomit, omluvit se za ně a příště se jich vyvarovat. Jestliže jako rodiče budeme dítě respektovat, milovat, budeme jednotní a nastavíme pravidla,
měli bychom být úspěšní.
Michaela Pimperová

Exkurze na nádraží ve Veselí n. L

MŠ Nerudova
Návštěva u hasičů
Na úterý 14. 6. se děti moc těšily. Ptáte se, proč? Kluci a holky z naší
školičky navštívili soběslavské hasiče a bylo se na co dívat. Program,
který si pro naše děti připravili, byl opravdu zajímavý. Děti vyzkoušely
jejich výstroj, prohlédly si hasičské auto, kdo byl odvážný, spustil se za
pomoci hasičů dolů po tyči. Poutavé a zajímavé vyprávění nebralo konce.
Velké díky patří všem hasičům, kteří se o nás vzorně starali a věnovali se
celé dopoledne našim nejmenším – jmenovitě L. Širokému, M. Nývltovi,
M. Kuttelwascherovi a P. Vančatovi. Děkujeme.

Oslava Dne dětí
Každým rokem připravujeme pro děti oslavu Dne dětí na školní zahradě
mateřské školy. Nebylo tomu jinak ani v sobotu 4. června, kdy jsme pozvali rodiče a děti na hudební pořad Inky Rybářové. Hudební pořad plný
veselých písniček rozveselil všechny diváky. Zatančili jsme si, zazpívali
a překvapivě vystoupili i někteří tatínkové, kteří si zahráli na nafukovací
hudební nástroje. Opravdu kapela jak má být. Šikovné maminky upekly
pro děti dobré koláčky, Ing. J. Kouba – majitel pekárny Peta – věnoval
dětem na občerstvení buchtičky s krémem. To byla dobrota, chválily si
děti. Ani na rodiče jsme nezapomněli. Dobré kafíčko zajistil pan Bouša.
Velké díky patří starostce obce Dírná Janě Vackové za zapůjčení zahradního stanu. Všem, kteří se podíleli na organizaci Dne dětí, moc děkujeme.

Děti z Mš Nerudova na návštěvě u soběslavských hasičů
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Děti si odnášely domů spoustu nových zážitků, dojmů a
samozřejmě dárečků.

Putování za strašidlem Doudlem
Dovršení dílčího projektu Rok se strašidlem Doudlem
vyvrcholilo pěším výletem do lesa Svákova ve středu
8. 6. Třídy sluníčková, měsíčková, hvězdičková a kytičková se vypravily hledat strašidýlko Doudlo. Po cestě
děti plnily zadané úkoly, tematicky se vztahující ke knize
Miroslava Krejči – Strašidlo Doudlo. S knihou se děti
seznámily během roku v mateřské škole. Výtvarná dílka
– „Doudlíci“ našich nejmenších jsou také k vidění na výstavě v městské knihovně. Výstava souvisí s projektem.
Pěší výlet se vydařil. Všichni měli spoustu nezapomenutelných zážitků a dojmů, hlavně z dárečků, které jim
zanechalo Doudlo pod velkým dubem v lese Svákově.
Kolektiv MŠ Nerudova

ZŠ E. BENEŠE

ZŠ KOMENSKÉHO

Finanční gramotnost a Sapere,
vědět jak žít
V letošním školním roce se naše škola již popáté zapojila
do celostátních soutěží Finančníní gramotnost a Sapere, vědět jak žít, které vyhlašu je MŠMT pod záštitou Ministerstva obchodu a průmyslu a Ministerstva zdravotnictví ČR.
Ve finanční gramotnosti, tedy v oblasti peněžní, cenové a rozpočtové,
I. stupeň reprezentovalo družstvo ve složení Alexandr Doubrava, Aneta
Bejblíková a Karolína Sudová, II. stupeň zastoupili Viktor Kukla, Barbora Šimáková a Vojtěch Dvořák. Tým II. stupně v okresním kole skončil na 4. místě. Družstvo I. stupně v okresním kole vyhrálo a soutěžilo
i v krajském kole, kde obsadilo krásné 2. místo.
Druhé místo v krajském kole také získalo družstvo I. stupně ve složení Karolína Sudová, Eliška Hofmanová a Marie Malíková v soutěži
Sapere. V této soutěži o zdravém životním stylu prokázal výborné znalosti a rychlost v rozhodování tým II. stupně, který tvořili Jana Vránková, Eliška Kubešová a Vojtěch Ženíšek. Krajské kolo ve své kategorii vyhráli a ve finálovém kole v Praze v historickém areálu Emauzy
se 27. 4. utkali s dalšími 13 týmy, vítězi v ostatních krajích a v Praze.
Janu Vránkovou z důvodu nemoci v týmu nahradila Kateřina Kravarová.
V celostátním kole družstvo naší školy vybojovalo v silné konkurenci
vynikající desáté místo. Blahopřejeme a děkujeme všem týmům za výbornou reprezentaci školy.
Eva Radostová

Okresní kolo atletického čtyřboje
Dne 23. 5. se v Táboře uskutečnilo okresní kolo atletického čtyřboje.
Z jednotlivců si nejlépe vedl Jiří Čipera, který v kategorii starších žáků
obsadil 3. místo. Výsledky družstev: starší žáci (Čipera, Chlaň, Petrů,
Havlíček, Pícha) – 4. místo, starší žákyně (Kravarová, Čiperová Š., Čiperová A., Píchová, Kozlová) – 7. místo, mladší žáci (Honza, Celý, Máté,
Petržilka, Doucha) – 6. místo, mladší žákyně (Podlahová, Pacltová,
Luňáková, Novotná, Chvojková) – 9. místo.
Mgr. Dana Vorlová

Pohár rozhlasu - krajské kolo
V úterý 24. 5. se v Táboře uskutečnilo krajské kolo Poháru rozhlasu, kam
se probojovalo družstvo starších žáků naší školy (Čipera, Chlaň, Petrů,
Pekař, Pícha, Havlíček, Vilímek, Prinz). Počasí nám moc nepřálo, ale
chlapci podali velmi dobré výkony a obsadili 8. místo.
Mgr. Dana Vorlová

Vystoupení v Senior-domě
Ve středu 18. května se školní družina naší školy pod vedením paní vychovatelky Dagmar Pechové spolu s paní
učitelkou Ludmilou Hruškovou, třídou 3. B a pěveckým
sborem vydala potěšit obyvatele Senior-domě v Soběslavi.
   Vystoupení zahájila družina pohybovou skladbou, kterou s děvčaty nacvičila Lucie Bláhová. Poté žáci z 3. B zarecitovali několik básniček,
Barbora Vaňková zahrála na housle a děti ještě zazpívaly dvě písničky.
Následovalo další taneční vystoupení, tentokrát pod vedením naší žákyně Hany Podojilové z 8. B.
   Celý pořad zakončil pěvecký sbor s písničkami od Michala Davida
a několika dvojhlasými lidovými písněmi. Na závěr zazněl valčík Tvé
vlasy kvetou, maminko a pak už na všechny účinkující čekalo malé pohoštění a krásné dárky, za které moc děkujeme.
Mgr. Jana Smíšková

Nastal čas loučení
Tak už je to tady! Devět let na ZŠ uteklo jako voda. Nastal čas loučení.
Naše „ratolesti“ se loučí se svými spolužáky (které možná uvidí až za
několik let), loučí se s učiteli (kteří je nemálo naučili, trápili se s nimi,
ale určitě i potěšili). Loučí se se školní jídelnou (na kterou budou zajisté
vzpomínat i v dospělosti), loučí se s budovou školy (která jim po pár
letech bude připadat „strašně“ malá). Nejvíc se ale loučí s etapou života,
která byla tak bezstarostná, že bezstarostnější nemohla být (což jim dnes
nemá cenu říkat).
Tímto se i my s nimi loučíme a zároveň děkujeme třídní učitelce Romaně Bláhové, která je měla celé čtyři roky pod „svými křídly“ a udávala
jim ten správný směr. Děkujeme také paní učitelce Marcele Parisové,
díky které se děti naučily číst, psát a počítat …
Děkujeme ostatním členům pedagogického sboru, kteří se malou či velkou měrou podíleli na vzdělanosti našich potomků.
Děkujeme našim dětem, že to s námi společně zvládly! Hodně štěstí!
Za rodiče Eva Růžičková
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Žáci ZŠ Komenského navštívili Londýn
Dne 26. 5. se 50 žáků 2. stupně naší školy vypravilo na výlet do Londýna.
Ve čtvrtek jsme se shromáždili před školou
a v 13:00 jsme vyrazili autobusem směr Londýn. Cesta vedla přes Německo, Nizozemí,
Francii do přístavu Calais. Na trajekt jsme se
nalodili velmi brzy ráno. Přepluli jsme kanál
La Manche a vylodili se v Doveru.
Odtud naše cesta směřovala do Legolandu. Jedná se vlastně o velký zábavní park se spoustou
atrakcí. Poté jsme pěšky pokračovali na Windsor. Na závěr dne jsme se přesunuli autobusem
do Wallingtonu, kde si nás vyzvedly hostitelské
rodiny.
Další den ráno nás autobus odvezl do čtvrti Greenwich. Odtud jsme pěšky došli na loď,
která nás po řece Temži přepravila až k London
Eye. Z „oka“ byl krásný výhled na Londýn.
V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do
studií Making of Harry Potter. Ti, kteří se nezúčastnili, jeli autobusem do blízkého městečka
Watford. Navečer jsme se vrátili do hostitelských rodin.
V neděli jsme vyrazili do centra Londýna. Autobus nás vysadil na parkovišti a my jsme se
vydali na metro. Podzemkou jsme se dopravili
do srdce Londýna – do Westminstru. Od metra
jsme pokračovali pěšky k Buckinghamskému
paláci, poté na Trafalgar Square a nakonec jsme
navštívili Oxford Street. Naší poslední zastávkou v centru Londýna bylo muzeum Madame
Tussauds.
Metrem jsme se vrátili zpět k autobusu. Ještě
před odjezdem jsme navštívili nedalekou lanovku přes řeku Temži. To byla naše poslední
zastávka před odjezdem z Londýna.

Autobusem jsme vyrazili zpět do Doveru.
V nočních hodinách jsme přepluli trajektem kanál La Manche a pokračovali zpět do
ČR. Ke škole jsme přijeli v pondělí v odpoledních hodinách. Výlet se nám líbil
a jsme rádi, že jsme si mohli vyzkoušet své
anglické znalosti v praxi.                    
Eliška Novotná, 9.B
Pokud bych měl srovnat mou letošní cestu
do Londýna a cestu do Londýna v roce 2014,
to jsem byl v 7. třídě, tak bych určitě řekl, že
letošní ročník byl téměř o 100 % lepší než ten
minulý.
V roce 2014 jsem v Londýně rozuměl poměrně
málo a dorozuměl jsem se pouze díky starším
spolužákům, kteří byli se mnou v rodině. Ale
myslím si, že je to normální, protože letos jsem

se dorozuměl velmi dobře a nebyl žádný větší
problém.
Letošní program byl o dost lepší než ten předchozí. Letos jsme dostávali mnoho 5 – 10 minutových rozchodů, abychom si prohlédli nejbližší okolí. Při minulém zájezdu jsme měli
dlouhé rozchody, které jsme ale neuměli využít.
Ohromilo mne naprosté využití času do opravdu
poslední minuty. Mou největší vzpomínkou je
určitě London Eye, ke kterému nejde napsat nic
jiného než to, že kdo chce poznat, musí navštívit. Druhé, co se mi nejvíce líbilo, byla plavba
lodí po Temži, která také stojí za navštívení.
A třetí bylo jen samotné popocházení po parcích, po Londýnu a tak všude. Opakované návštěvy Londýna rozhodně nelituji, opravdu to
stojí za to.
Daniel Šimák, 9.A

GYMNÁZIUM SOBĚSLAV
Maturitní zkoušky na gymnáziu
Dne 27. 5. 2016 se v prostorách soběslavského kulturního domu konala slavnostní událost. Absolventi gymnázia převzali z rukou starosty Ing.
Jindřicha Bláhy a třídních učitelek Mgr. Vladimíry Štefanové a Mgr. Petry Váchové maturitní vysvědčení. Maturitní zkoušku, skládající se ze státní
a profilové části, konalo v obou maturitních třídách celkem 60 studentů a studentek. Dvě studentky neprospěly z didaktického testu z matematiky.
V ústní části neuspěla jedna studentka ze základů společenských věd.
O nápravu neúspěšného výsledku budou usilovat v podzimním termínu. Dvacet dva studentek a studentů dosáhlo svými pěknými výkony na vyznamenání, osm složilo zkoušku dospělosti se samými výbornými.
Místostarosta města Mgr. Vladimír Drachovský předal knižní odměny studentům, kteří po dobu studia dosahovali mimořádných výsledků nebo
se významně zasloužili o šíření dobrého jména školy. Renata Gargulová ocenila upomínkovými dary lidskou a morálně prospěšnou práci studentů
s dětmi různého stupně postižení ze zařízení „Rolnička“.
Závěrečný projev ředitele gymnázia a státní hymna na samém konci slavnosti byly poděkováním nejenom učitelům a absolventům, ale také rodičům
a všem blízkým, kteří se zasloužili o úspěšné zvládnutí jedné životní etapy mladé generace. Této mladé generaci přejme hodně úspěchů v dalším studiu
na vysokých školách, hodně štěstí a zdraví v osobním životě.
Mgr. Petr Lintner – ředitel gymnázia

Autor foto: L. Tíkal
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
					

Melodico v Lounech

Pěvecké sbory Základní umělecké školy v Soběslavi
se zúčastnily v sobotu 23. dubna 2016 10. ročníku celostátního festivalu sborového zpěvu Hrajeme s Orffem
v Lounech. Repertoár obou sborů byl přizpůsoben podmínkám festivalu, který je zaměřen na využití Orffova
instrumentáře. Kromě klavíru a houslí nás tudíž doprovázel také dřevěný xylofon, ozvučná dřívka a tamburína.

získané na našem prvním sborovém festivalu určitě využijeme i v budoucnosti.
Za pěvecký sbor Melodico Mgr. Radka Dušková

Pečlivá příprava se vyplatila – Malé Melodico, kde zpívají děti od první
do páté třídy, získalo diplom „Za sugestivní provedení skladby Marka
Ebena – Tlapky klást potichu“. Dívčí sbor Melodico, složený ze zpěvaček
od 12 do 20 let, byl oceněn diplomem „Za přirozený a suverénní zpěv
a cappella“. Vícehlasé skladby bez doprovodu tvoří od založení sboru podstatnou část našeho repertoáru, což bylo na této akci výjimečné,
a tudíž i porotou speciálně oceněné. Všichni jsme si celou akci, na které
vystoupilo 23 sborů z různých částí republiky, velmi užili a zkušenosti

NÁHODNÝ VÝBĚR V ČERVENCI POKŘTÍ SVÉ DRUHÉ CD
Dlouhé hodiny strávené ve zkušebně, koncertování, nahrávání, ale i hodiny na cestách, soužití šesti lidí v malé dodávce, příjezdy nad ránem
a občasná únava. Tak by se dal shrnout život v kapele Náhodný Výběr,
která vznikla v roce 2014 v Soběslavi. Předtím jsme hráli nějaký čas pod
názvem Steel Rack. Naše písně se nedají zařadit do jednoho konkrétního
stylu, jelikož těch stylů se tam prolíná více a sami nemáme rádi škatulkování. Pokud by ale někdo měl potřebu nás někam zařadit, dalo by se
to nazvat stylem pop/punk. Veškerý repertoár je vlastní tvorba, jak textů,
tak hudby.

jsme nahrávali letos v březnu a 1. července jej pokřtíme na plovárně v Soběslavi. Na křtu zahraje hlavní host kapela zakázanÝovoce ukradenÝovoce a další kapely jako jsou TheNeeds nebo Lekses. Dále
si nás můžete poslechnout během léta na festivalech a koncertech, které
najdete na našich stránkách www.nahodnyvyber.cz nebo na bandzone.cz/
nahodnyvyber a na Facebooku. Těšíme se na Vás!
Za kapelu Náhodný Výběr Marek Ctibor

V současné době hrajeme ve složení: Martin Bednář - sólový zpěv a saxofon, Marek Ctibor - zpěv a kytara, Vít Sechovec - zpěv a kytara, Marek
Havelka - baskytara, Štěpán Bartoš - zpěv a bicí. Do kapely patří ještě
manažer Radek Mičan, který se stará o vše ostatní ohledně fungování
kapely.
V roce 2014 jsme vydali naše první CD „Napadla mě melodie“, na kterém jsou naše dvě nejznámější písně „Romantička“ a „Je to jenom hra“.
K oběma zmiňovaným písním jsme natočili videoklipy. Píseň „Je to
jenom hra“ byla nasazena do vysílání Rock Rádia, či Rockzone 105,9
a 29. května 2016 byla premiérově odvysílána i na televizní stanici ÓČKO.
S kapelou každoročně odehrajeme přibližně 40 - 50 koncertů, ale doufáme, že toto číslo není konečné a bude se i nadále zvyšovat.
V nejbližší době se můžou naši fanoušci těšit na nové CD, které

fotoarchiv Rolničky – Čtyři družstva iBoccii z Rolničky v čele se svými
kapitány, vítězné družstvo Střelců první zprava.

ROLNIČKA
Úspěchy bočistů na otevřeném turnaji iBocii v Českých Budějovicích
Dne 2. června se naši klienti zúčastnili Otevřeného turnaje integrované
Boccii, který se konal ve sportovní hale v Českých Budějovicích. Turnaj
byl pořádán pro hráče i diváky z široké veřejnosti jako propagace 1. jihočeské ligy. Přihlášeno bylo rekordních 16 týmů z celého našeho kraje.
Diakonie ČCE – středisko Rolnička do turnaje nominovala hned 4 družstva a to proto, že máme širokou základnu klientů, kteří se tomuto sportu
u nás věnují. Oceňujeme chuť členů družstev reprezentovat Rolničku ve
svém volném čase, protože turnaj se odehrával v pozdních odpoledních
hodinách. Velké poděkování si zaslouží i dvojice našich trenérů a 5 dobrovolníků Rolničky.
A výsledky? Celý turnaj ovládlo a za 1. místo krásnou trofej do Rolničky
přivezlo družstvo Střelců ve složení Pavla Míchalová, Martina Krýslová
a Jirka Maruna!

Všem našim sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci Diakonie
Rolnička a městu Soběslav a Fondu TESCO za podporu.
iBOCCIE ZDAR  Ing. Pavel Mádr
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Oslava 85 let trvání VI. župy Boleslava Jablonského
V sobotu dne 21. 5. jsme se probudili do krásného, prosluněného dne.
Brzy ráno přišlo několik tetiček a sousedů do KDMS, aby udělali
poslední úpravy a připravili pohoštění na stoly. Před KDMS také
nastoupili hasiči, aby nám pomohli koordinovat přijíždějící auta
a autobusy s hosty oslavy. Kolem osmé hodiny ranní začali přicházet
první hosté. Trochu se posilnili po cestě, někdo si dal ranní kávu, někdo
pivo. Brzy se dostavil Dechový orchestr Temelín. Muzikanti si připravili
nástroje a za chvíli již třicetičlenný orchestr vyhrával před KDMS pro
dobrou náladu a uvítání dalších hostů.
V 9.45 hod. se začal řadit průvod tetiček, sousedů, sokolek, mažoretek,
dětského souboru „Ráček“, představitelů státní moci a hostů.
V čele průvodu byla nesena státní vlajka čtyřmi členy Soběslavské chasy
mladé. Ostatní její členky se seřadily do průvodu k praporům, jeden člen
z mladé chasy nesl prapor obce baráčníků Soběslav.
Průvodu se zúčastnil i ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek
s doprovodem, radní Jihočeského kraje Mgr. Jaromír Novák, nechyběl
ani starosta Ing. Jindřich Bláha s manželkou, místostarosta Mgr. Vladimír
Drachovský, z J. Hradce starosta Ing. Stanislav Mrvka, místostarostka
města Tábor Mgr. Kateřina Bláhová a další představitelé.
Samozřejmě zde byla i početná delegace z Veleobce vedená rychtářem
sousedem Jaroslavem Pročkem, pantatínek Veleobce soused Kocábek a
panímaminka Veleobce tetička Jůzková. U všeho, co se dělo, nechyběl
župní rychtář VI. župy soused Václav Kastner.

Průvod byl velmi pestrý, zúčastnilo se ho 330 lidí a bylo se na co dívat.
Byly zde vidět blatské kroje, české Mařenky, doudlebské kroje, plzeňské
kroje, tetičky a sousedé v krásných vyšívaných halenkách a košilích.
Myslím si, že vůbec nikomu nevadilo, že v průvodu byli mladí i dříve
narození lidé. Naopak se všichni dobře bavili, vždyť nám do kroku
vyhrávala třicetičlenná hudba z Temelína.
Po průvodu se 222 účastníků přesunulo do vyzdobeného velkého
sálu KDMS na slavnostní zasedání k 85. výročí založení VI. župy, během
něhož vystoupily 3 soubory. Za dlouholetou práci pro baráčníky bylo
oceněno několik tetiček a sousedů. Také bylo oceněno několik tetiček
a sousedů z obce baračníků z J. Hradce, ze Soběslavi, z Tábora, z Veselí
n. L. Ocenění předával župní rychtář soused Kastner a rychtář Veleobce
soused Proček. Z rukou starosty Ing. Bláhy si převzali pamětní mince
soused Líkař a tetičky Šprinclová, Ryšavá, Plocková a Břízová.
Po skončení slavnostního zasedání VI. župy B. Jablonského hrál k dobré
náladě a tanci Dechový orchestr Temelín do 17 hod.
VI. župa B. Jablonského děkuje všem sponzorům, kteří měli zásluhu na
tom, že jsme oslavu v Soběslavi mohli uskutečnit. Děkujeme hasičům za
organizaci při parkování autobusů a osobních automobilů hostů oslavy
a spolu s městskou policií za zajištění uzavírek ulic během průchodu
průvodu.
Napsala župní syndička a kronikářka Kastnerová

OKÉNKO SOBĚSLAVSKÉ CHASY MLADÉ
Vystoupení pro baráčnickou obec v Soběslavi a na oslavě výročí kostela v Roudné
Sobota 21. května byla pro Soběslavskou chasu mladou
ve znamení oslav, a to oslav opravdu velkolepých! První
sobotní akcí, konající se v soběslavském kulturním domě,
byla oslava 85. výročí založení VI. župy Boleslava Jablonského. Sešli jsme se již dopoledne, abychom pomohli s vítáním příchozích hostů. Poté následoval slavnostní průvod okolo
náměstí doprovázený Dechovou hudbou Temelín. Během dopoledního
programu pak představily svá vystoupení jak spolky z jiných měst, tak
i ty soběslavské, mezi kterými jsme nemohli chybět. Po výborném obědě jsme přítomným hostům předvedli vystoupení s názvem Svatojánské
čarování, které publikum odměnilo potleskem, což nás velice potěšilo.
Tímto bychom chtěli poděkovat celé OB, především však panu rychtáři
Kastnerovi za jeho pozvání a syndičce Kastnerové za výbornou organizaci celého dne. Večer jsme se pak přesunuli do nedaleké Roudné, kde
probíhala večerní zábava zakončující oslavu 300 let kostela sv. Jana Nepomuckého v Janově. Zde jsme ukázali svůj um v podobě hodinového
vystoupení. K vidění byla naše dvě nejnovější pásma, Svatojánské čaro-

vání a Pojďme spolu dokola, proložená sérií zpívaných písní v doprovodu
naší kapely. Krásný slunečný den byl tedy zakončený na jedničku.
			       Petra Hrůšová, www.chasamlada.info
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Rybářské závody pro děti jsou za námi.
Dětem přálo počasí i ryby
V sobotu 4. 6. se uskutečnily v areálu Na Brousku na Černovickém potoce již tradiční rybářské závody pro děti do 15 let. Do zahájení závodů
v 7 hodin se prezentovalo rekordních 78 dětí, mezi kterými nechyběla ani
početná skupina děvčat. Mladým rybářkám a rybářům tentokrát přálo počasí
a také ryby braly více než v jiných letech. Děti ulovily celkem 39 metrů
ryb.
Mezi nimi byli kapři, pstruzi duhoví, cejni, oukleje, perlíni, plotice, okouni, ježdíci a také jedna štika. Někteří méně zkušení rybáři se
také pokoušeli na stromě „ulovit veverku“. Kromě snahy přelstít obyvatele vodní říše a svést s nimi urputný souboj na děti čekaly ukázky
zlatých karasů, chovu štik a candátů a také tradiční opékání špekáčků a sladké dobroty. Všichni přítomní se po dobu závodů doslova kochali krásným kouskem přírody nedaleko městské zástavby. Na závěr
příjemného dopoledne na děti čekalo vyhlášení nejlepších závodníků
a hodnotné ceny s rybářskou tematikou.
Pořadí deseti nejlepších s celkovou délkou ulovených ryb:
1. Trešl Adam
2. Mráz Tomáš
3. Himpan Erik
4. Drunecká Aneta
5. Sladovníková Barbora
6. Kraus Dominik
7. Novák Ondřej
8. Novotná Magdaléna
9. Sladovník Jakub
10. Řehoř Jakub

669 cm
386 cm
289 cm
223 cm
199 cm
185 cm
123 cm
116 cm
107 cm
106 cm

Mgr. Petr Lintner – předseda ČRS MO Soběslav

JARNÍ BĚH
Za krásného jarního počasí se 19. 5. konal na plovárně již druhý ročník Jarního běhu pro předškolní děti a žáky prvního stupně ZŠ. Na děti čekala od
16 hodin prezentace a o půl hodiny později na trať vyběhla první kategorie, a to předškolní děti. Vedly si statečně, všem se podařilo proběhnout cílem,
ať už za pomoci rodičů nebo fandících dětí.
Následovaly další kategorie, ty starší nebyly tak početné, což bylo při tak pěkném počasí škoda. Všichni soutěžící byli odměněni medailemi z perníku
a ti, kdo se umístili na nejvyšších příčkách, dostali diplom a medaile opravdové. K dobré náladě přispělo drobné občerstvení. Jarního běhu se zúčastnilo
více než šedesát sportovců.
Zina Petrásková, Ilona Klimešová

OBRAZÁRNA ŠPEJCHAR VYSTAVUJE „MUNICI DOMÁCÍ FRONTY“
Po dobu trvání první světové války pomáhaly v boji tisíce druhů úderných
plakátů, z nichž zúžený výběr s důrazem na ty vytvořené ve Velké Británii a USA představuje Obrazárna Špejchar Želeč. Ve spolupráci s Vojenským ústředním archivem Praha vyšla při této příležitosti i zajímavá publikace, která svým rozsahem a zaměřením nemá v naší historii obdoby.
Dosud se objevovaly pouze překlady knih na toto téma sepsaných v zahraničí. Průlomová výstava, nad kterou převzal záštitu Český svaz bojovníků za svobodu, potrvá do 20. září a nabídne ke zhlédnutí sto plakátů
s nejrůznějšími náměty, zpracovanými do výtvarné podoby známými malíři a grafiky.
Pozoruhodná výstava nese název Munice domácí fronty, protože úkolem
plakátů bylo působit v zázemí - podporovat nábor do armády, válečnou
výrobu, oslavovat hrdinství vojáků a budovat víru v porážku nepřítele.
Obrazárnu Špejchar v Želči můžete navštívit denně kromě pondělí od 10
do 18 hodin.
Cena vstupenky: 30 Kč

Pavel Šmidrkal
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MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.
hledá nové zaměstnance
Až šedesát nových pracovních míst nabídne v druhé polovině roku MOTOR JIKOV
Strojírenská a.s. v Soběslavi. „Nabírat začínáme již od srpna, a to na pozice obsluh CNC
obráběcích center, strojírenských dělníků pro obrábění i montáže a také mechaniky seřizovače. Požadujeme hlavně ochotu pracovat ve směnném provozu,“ říká personální
ředitelka MOTOR JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová.
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. rozjíždí novou výrobu a v rámci interních změn v holdingu MOTOR JIKOV GROUP přebírá i obrábění a montáže, které dosud prováděli
zaměstnanci v Českých Budějovicích. „Budeme se i nadále specializovat právě na obrábění a montáže. Díky změně lépe využijeme strojní vybavení i lidské zdroje. Přesto díky
intenzivnímu růstu a rozvoji potřebujeme pro soběslavský provoz do konce roku najít
šest desítek nových zaměstnanců,“ uvedl ředitel divize Průmyslové výrobky MOTOR
JIKOV Strojírenská a.s. Milan Vančata.
Rozjezd nových zakázek znamená pro firmu výrazné investice do strojního vybavení.
Během následujících dvanácti měsíců půjde o částku 150 milionů korun, z toho 120 milionů korun zamíří právě do Soběslavi. „Zavedeme například automatizovanou výrobu
u obrábění některých dílců pro automobilku Scania. Lidé však kvůli automatizaci o práci
rozhodně nepřijdou, naopak vzhledem k novým výrobám a změnám nám zaměstnanci
stále chybí,“ dodává ředitel divize Speciální obrábění a výroba MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Jiří Slíva.

Soběslavská pekárna
informuje
V dubnovém vydání Hlásky jsme vás informovali o našem
výrobku datlový chléb. Vzhledem k jeho originalitě jsme
byli vyzváni k účasti v soutěži o výrobek, který může
užívat značku Chutná hezky. Jihočesky.
Datlový chléb jsme tedy do soutěže přihlásili a získali
jsme první místo v kategorii pekařské výrobky.
Svědčí to o tom, že datlový chléb má vysoké užitné
hodnoty jak pro svoji originální chuť, tak i po stránce
zdravotní.
Datlový chléb chutná výborně s dobrým máslem,
ale kupodivu je vynikající i s dobrou paštikou nebo
sýrem.

Zájemci o práci v MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. získají více informací na:
• www.motorjikov.com
• tel. č.: 724 728 887
• e-mailu: omartinu@mjs.cz.
Marek Prášil, Motor Jikov Strojírenská a.s.

PODĚKOVÁNÍ PRACOVNÍKŮM LETIŠTĚ
Dne 3. 6. se uskutečnila v prostorách letiště a v letištní budově akce ZŠ Komenského ke
Dni dětí. 41 školáčků, navzdory nepřízni počasí, prožilo krásné dopoledne. Děti byly
rozděleny do 5 skupin a každá šla na jedno z 5 stanovišť.
1. skupina do hangáru, kde si mohla prohlédnout zdejší letadla, dozvěděla se od pana
Nováka,Vlny a Krále o motorovém i bezmotorovém létání, mohla se posadit do letadla,
vzít do ruky knipl.
2. skupina šla k vodníkovi - vodnici sestřičce Marcele Hánové, kde si každé dítě vylosovalo svou ruličku s otázkami z oblasti znalosti ryb a rostlin a také znalosti ze Soběslavi.
Za své znalosti získávaly děti body a odměny.
3. skupina se učila základy ošetření ran a jak obvazovat drobné rány na končetinách, i zde
byly odměny za šikovnost.
4. skupina byla u Aleny Maškové, která s nimi probírala trávy a kytičky, děti malovaly
květiny a pojmenovávaly ptáčky. Úspěšné odpovědi a zdařilé obrázky byly honorovány
sladkostmi.
Poslední skupina s p. učitelkou Markétou Zaviačičovou a vychovatelkami p. Dagmar
Pechovou, Alenou Malknechtovou a Jitkou Macháčkovou se venku na trávě přetahovala
na laně, běhala se lžícemi vody, po hmatu pátrala po tom, co právě drží v ruce, a skákala v pytlích, až se kolem nich voda rozstřikovala jak ve fontáně. Za sportovní výkony
a čestné soupeření v nepřízni počasí si i odtud odnesly děti nějaké pohlazení pro své
chuťové buňky.
Díky obětavým pracovníkům letiště mohly být první čtyři skupiny v letištní budově
a venku se v pláštěnkách odehrávaly jen soutěže. Zmoklé děti se pak mohly i usušit,
protože ochota pánů z letiště šla tak daleko, že dětem i zatopili. A tak, i když lilo jako
z konve, děti si užily, nenastydly a po odměnění tří nejlepších soutěžících vykročily zpět
ke své školičce, obtěžkány bonbony a balíčky, které si vysoutěžily.
Z celého srdce děkuji za všechny účastníky pracovníkům letiště:
panu Jiřímu Královi, Janu Novákovi a ing. Vlnovi, díky kterým se mohlo dětské odpoledne uskutečnit. Bylo to úžasné!!!
MUDr. Yvetta Fialová

Český zahrádkářský svaz Soběslav oznamuje,
že od měsíce září zahájí moštování ovoce.
Přesné termíny zveřejníme v příštím čísle Hlásky.

Dovolujeme si dále oznámit našim zákazníkům, že jsme
zahájili výrobu obložených chlebíčků různých druhů. Pro
výrobu používáme vysoce kvalitní uzeniny z řeznictví
Dolejších z Davle.
Chlebíčky vyrábíme každý den brzo ráno, jsou čerstvé,
ke koupi již v 5.30 hod., bez transportu, a tudíž
za bezkonkurenční cenu.
Vážení zákazníci, přijďte ochutnat.
Kolektiv Soběslavské pekárny s.r.o.
(placený příspěvek)

Český zahrádkářský svaz
Soběslav připravuje
v moštárně v Soběslavi
od 30. 9. do 1. 10. 2016
výstavu ovoce a zeleniny.
Otevřeno od 9.00 hodin do 17.00 hodin.
Všechny zájemce zveme!
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OKÉNKO SOBĚSLAVSKÝCH
CHOVATELŮ
Zveme naše spoluobčany na pravidelné nedělní trhy,
a to 3. července od 7 hodin k příjemnému nákupu
drobného zvířectva, zahrádkářských, chovatelských
potřeb, krmiv a k posezení u dobrého občerstvení.
Samozřejmostí je výkup exotického ptactva a výkup
králičích kožek. Zároveň budou v prodeji nosná kuřata
ve stáří 17 týdnů.
Martin Nechutný – ZO ČSCH Soběslav
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Hasiči České republiky
14. 5.
18. 5.
18. 5.
22. 5.
23. 5.
23. 5.
24. 5.
30. 5.
31. 5.
1. 6.
1. 6.
2. 6.
5. 6.
6. 6.
7. 6.

Čerpání vody ze zatopených prostor rodinného domu v obci Vlastiboř.
Odstranění včelího roje z budovy na náměstí Republiky v Soběslavi.
Požár osobního automobilu a dílny v obci Radětice. Zásah provedly jednotky
HZS Jčk PS Týn n. Vlt., Tábor, Soběslav a jednotky SDHO Bechyně a Radětice.
Odstranění včelího roje v obci Sedlečko.
Odstranění včelího roje ve Veselí n. L.
Čerpání vody v Soběslavi, Tyršova ulice.
Asistence při zprůjezdnění zaplavené vozovky u obce Roudná.
Odstranění včelího roje v Soběslavi, Lužnické ulici.
Pomoc při transportu pacienta do vozidla ZZS ve Veselí n. L., Blatské sídl.
Odstranění nalomené větve nad komunikací v Soběslavi.
Čerpání vody ze zatopených prostor rodinného domu, Wilsonově ulici.
Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu u obce Sedlečko.
Při nehodě byly zraněny dvě osoby.
Požár elektroinstalace panelového domu ve Veselí n. L., Blatské sídl.
Zásah provedly jednotka HZS Jčk Soběslav a jednotka SDHO Veselí n. L.
Požár hospodářského stavení v obci Horní Bukovsko. Zásah provedly jednotky
HZS Jčk PS Týn n. Vlt., Soběslav a jednotky SDHO Veselí n. L., Dolní Bukovsko
a Horní Bukovsko.
Asistence při zprůjezdnění zaplavené vozovky u obce Doňov.
Velitel požární stanice Soběslav
npor. Bc. Libor Šmahlík

Policejní zápisník
Neznámý pachatel (NP) v době od 1. 5. do 2. 5. v obci Tučapy promáčkl plechový přední
blatník, pravou zadní stranu za dveřmi a páté dveře. Poškozenému způsobil škodu ve výši
4.000 Kč.
NP odcizil 3. 5. v Soběslavi neuzamčené dámské jízdní kolo a poškozené způsobil škodu
ve výši 500 Kč.
Muž 7. 5. u domu v obci Soběslav házel kameny do oken své bývalé manželky, verbálně
ji napadal a hrozil, že jí něco udělá. Škoda na majetku nevznikla.

Pozvánka do kina
a kinematografu - Veselí n. L.
• Čtvrtek 14. července od 20 hodin
LÍDA BAAROVÁ
České životopisné historické drama o vztahu
české herečky Lídy Baarové a ministra říšské
propagandy Josepha Goebbelse.
• Neděle 24. července od 17 hodin
ŘACHANDA
Česká pohádka o tom, že co dáváš, to se ti vrátí.
• Čtvrtek 28. července od 20 hodin

Muž řídil 11. 5. v obci Soběslav motorové vozidlo a byl kontrolován hlídkou OO PČR
Soběslav. Provedenou lustrací bylo zjištěno, že výše jmenovaný nikdy nebyl vlastníkem
žádného řidičského oprávnění, čímž se dopustil přestupku na úseku BESIP.
Dne 11. 5. poskytl v obci Soběslav muž ve větší míře alkohol mladším osobám, čímž
se dopustil přečinu Podání alkoholu dítěti.
Žena 12. 5. v obci Soběslav házela kameny do oken bytu a zároveň zasílala prostřednictvím mobilního telefonu vulgární zprávy na facebookový profil poškozeného. Ke škodě
na majetku ani újmě na zdraví nedošlo.
Muž 13. 5. v místě svého trvalého bydliště v podnapilém stavu nejprve slovně a poté
i fyzicky napadl svou matku a jejího přítele. Zranění si nevyžádalo ošetření lékařem,
ke škodě na majetku nedošlo.
NP 14. 5. v obci Skalice odcizil z předzahrádky hospody U Rumcajse jeden velký slunečník, čímž způsobil škodu 4.900 Kč.

RODINNÝ FILM

NP 22. 5. odcizil dámské jízdní kolo v ulici Palackého, čímž poškozené ženě způsobil
škodu ve výši 2.500 Kč.

Česko-německé drama o tom, jak se vypořádají
s nečekanou svobodou dva teenageři, jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou po oceánu.

NP 22. 5. odcizil dámské jízdní kolo v ulici tř. Dr. E. Beneše, čímž poškozené ženě způsobil škodu ve výši 2.000 Kč.

Kinematograf bratří Čadíků:
• Neděle 17. 7.
SEDMERO KRKAVCŮ
• Pondělí 18. 7.
ŽIVOT JE ŽIVOT
• Úterý 19. 7.
GANGSTER KA
• Středa 20. 7.
GANGSTER KA AFRIČAN

NP 20. 5. pomaloval fasádu nájemního domu a MěÚ Soběslav, čímž způsobil škodu
ve výši 6.000 Kč.
NP v době mezi 27. 3. a 27. 5. odcizil ze stavby garáže stojící na volně přístupném místě
v Soběslavi nejméně 97 ks příčkových cihel, čímž poškozenému muži způsobil škodu
ve výši 28.000 Kč.
Muž 27. 5. v obci Soběslav fyzicky napadl jiného muže. Ke škodě na majetku a újmě
na zdraví nedošlo.
NP odcizil z volně přístupného přístřešku v areálu prodejny v obci Soběslav motocyklovou
helmu a způsobil tak poškozené škodu ve výši 800 Kč.
Pprap. Romana Šuléřová
(redakčně kráceno)
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Veselí nad Lužnicí zve na červencové kulturní akce
•

Pátek 15. července

•

POHÁDKOVÝ PÁTEK ZA KD – PRINCEZNA SE ZLATOU
HVĚZDOU
Divadlo eMILLIon Větrný Jeníkov

VEČER S H-BANDEM
Účinkují: Jan a Roman Kratochvílovi – akustické kytary,
Vlady Zábrodský – elektrická kytara, David Kratochvíl – perkuse,
zpěv, Jana Kratochvílová – zpěv Park u KD od 20 hodin. V případě
nepříznivého počasí se akce přesune do víceúčelového sálu kulturního
domu. Vstupné dobrovolné
PŘIPRAVUJEME:

Hrají: Emil a Lenka Navrátilovi a 7 loutek – typ marioneta (výška cca 60 m).
Park za KD od 17 hodin. V případě nepříznivého počasí ve velkém sále
KD. Vstupné 50 Kč
•

Pátek 15. července
NOC NA KARLŠTEJNĚ
Zájezd na muzikál v podání DS Vltavan na otáčivé hlediště do Týna nad
Vltavou. Odjezd autobusu ze zastávky před kulturním domem ve 20 hodin.
Cena zájezdu 260 Kč

•

Pátek 22. července

Pátek 22. července

•

Neděle 14. srpna
SINGTET – vokální šestičlenná skupina z Horšovského Týna. Zpívá
písničky ve vícehlasých úpravách, inspirují se kapelami The King‘s
Singers a 4TET

•

Středa 14. září
LISTOVÁNÍ k nám tentokrát zavítá se samotnou premiérou představení
z norské knihy – MUŽ, KTERÝ MILOVAL YNGVEHO. A těšit se
můžete i na koncert v rámci LiStOVáNí (hlavní hrdinové z gymnázia mají
punkovou kapelu) – to tu ještě nebylo!

POHÁDKOVÝ PÁTEK ZA KD – POPELKA
Studio dell´arte České Budějovice
Představení klasické lidové pohádky Popelka vychází z tradice rodinného
divadla. Hrají a loutky vodí: Sylva Malinková a Stanislava Kočvarová

•

Park za KD od 17 hodin. V případě nepříznivého počasí ve velkém sále
KD. Vstupné 50 Kč

Úterý 20. září
DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ – Ochotnický soubor
J. K. Tyl, Kardašova Řečice

MOTOSLALOM – MOTOGYMKHANA SOBĚSLAV
Automotoklub Soběslav a Autoškola Petr Sluka Vás zvou 23. 7. na závody
MČR v Motoslalomu.
Chceš se naučit perfektně a bezpečně ovládat svůj motocykl? Nyní máš
možnost vyzkoušet si své schopnosti a naučit se něco nového. Seriál
Mistrovství ČR soutěží v Motoslalomu - Motogymkhana proběhne v sobotu
23. 7. v prostorách cvičiště autoškoly v areálu AMK Soběslav – u letiště.
Tréninky proběhnou od 10.00, hlavní závod cca od 13.00. Pro případné
zájemce je připraven Kurz bezpečné jízdy. Motorkářský věk a kubatura strojů
nejsou nijak omezeny! Akce je vhodná jak pro začínající motorkáře, tak i pro
pokročilé jezdce. Rádi uvidíme malé motocykly i velkoobjemové stroje.
Diváci jsou vítáni!
Vstupné zdarma.
Přihlášky on-line a podrobnosti na:
• www.motogymkhana.cz
• www.autoskola-sluka.cz 			

Petr Sluka

DDM
Úspěchy soběslavských kanoistů
O víkendu 21. - 22. 5. se v Českém Krumlově na řece Vltavě konaly závody Krumlovský Down-Town ve sjezdu na divoké vodě a naši kanoisté
u toho samozřejmě nemohli chybět. Trať klasického sjezdu vedla přes
všechny krumlovské jezy ve městě a za zvýšeného průtoku vody a krásného počasí prověřila připravenost závodníků nejen z jižních, západních
a středních Čech, ale i z některých moravských oddílů.
V kategorii kajakářů do 10 let se na vynikajícím druhém místě umístil
soběslavský Jakub Sladovník, na čtvrtém místě Hynek Míka a na pátém
místě Jakub Kremla.
V kategorii žačky mladší se na druhém místě umístila Pavla Šedivá,
v kategorii žačky starší si nejlépe vedla Jana Bočánková, která si sáhla až
na dno svých sil a vybojovala první místo. Na druhé místo se propádlovala
Hana Kolihová.
Sobotní závody v klasickém sjezdu i sprintu byly zároveň Mistrovstvím
ČR v kategorii kanoí smíšených dvojic (C2 mix). Ve sprintu se Lenka
Vandasová s Davidem Jirkou (Č. Krumlov) stali vicemistry ČR v kategorii dospělých, stejného úspěchu dosáhli v kategorii veteránů Jana Lagnerová s Petrem Jindrákem (Technika Praha). V klasickém sjezdu Lenka
Vandasová s Davidem Jirkou (Č. Krumlov) zvítězili a stali se mistry ČR
v kategorii dospělých, v kategorii veteránů Jana Lagnerová s Petrem Jindrákem (Technika Praha) skončili opět druzí.
Ve dnech 11. a 12. 6. se konalo na řece Moravě v Postřelmově Mistrovství

ČR žáků a dorostu v klasickém sjedu. Soběslavská kanoistika měla i zde
„své želízko v ohni“ – a to Janu Bočánkovou. Ta ve velmi silně obsazeném závodě vybojovala 6. příčku, za což jí patří velká gratulace.
Jaroslava Kohoutová

Mladí soběslavští kanoisté – zleva Hana Kolihová, Jana Bočánková,
Jan Vandas, Jakub Sladovník, Hynek Míka a Jakub Kremla.
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Zakončení sezony mládeže v oddílu DDM Soběslav
V závěru sezony si úspěšně vedli mladí členové oddílu stolního tenisu DDM
Soběslav. Svoji účast na krajských a republikových turnajích ozdobili několika
pěknými výsledky. V krajském přeboru mladšího žactva 24. 4. ve Strakonicích
obsadil Ladislav Dobiáš 3. místo ve dvouhře, Lucie Holubová rovněž 3. místo
ve dvouhře, Martin Holub s Láďou Dobiášem byli 3. ve čtyřhře.
Na turnaji TOP mladšího žactva dne 12. 6. v Kaplici obsadil Ladislav Dobiáš
3. místo, Martin Holub skončil na 5. místě a Lucie Holubová na 3. místě.
Na Mistrovství ČR mladšího žactva 21. - 22. 5. v Praze na Jižním Městě postoupil
Láďa Dobiáš do semifinále útěchy B a Lucie Holubová se dostala až do finále
útěchy C. Na tomto turnaji se zaskvěli jihočeští mladší žáci, zejména Ondra Pešek
z Třeboně, který ve dvouhře prohrál až ve finále hlavní soutěže. Naši mladší žáci
se v početném poli startujících z celé republiky rozhodně neztratili.
Novou sezonu zahájí členové oddílu DDM Soběslav v říjnu 2016. A-družstvo
mužů bude hrát Jihočeskou divizi, B-družstvo nastoupí do Krajské soutěže
a C-družstvo do Okresního přeboru. Mladší žák Láďa Dobiáš bude hrát na střídavý start Krajský přebor ve Veselí nad Lužnicí, dorostenka Táňa Vodáková 2. ligu
žen za Vodní stavby Tábor. S podporou nového sponzora, firmy BANES Soběslav,
chceme v soutěžích mužů i na turnajích mládeže město Soběslav i nadále co nejlépe reprezentovat.
Ladislav Dobiáš, Martin Holub a Lucie Holubová po úspěšném
Pavel Hložek, předseda oddílu st. tenisu Krajském přeboru mladšího žactva

Záchranářská mládež na Mistrovství ČR
Na konci května se do sokolovského plaveckého bazénu sjelo 132 mladých
vodních záchranářů ze 13 místních skupin VZS ve věku 7 – 18 let, aby
společně bojovali o tituly Mistrů České republiky v záchranářském sportu
ve víceboji jednotlivců a štafet. Jednotlivci změřili síly v disciplínách
volný způsob - ploty, záchranný polohový závod, záchrana modelu
a záchrana modelu s ploutvemi. Čtyřčlenné štafety se utkaly v disciplínách
– 4 x 50 m ploty, záchranářská štafeta.
Soběslav reprezentovalo 11 členů mládeže, kteří odvedli kvalitní
výsledky! S velkým nasazením nastoupili do všech disciplín.
2 stříbrné medaile: Macek, štafeta muži (Novotný, Plachý, Chlumecký,
Macek)
2 bronzové medaile: Novotný, štafeta ženy (Matějčková, Multušová,
Drhovská, Plachá)
K ocenění patří i další kvalitní umístění: 4. místo Drhovská, 6. Plachá,
Plachý, 8. Kubálová, 11. Chlumecký, 12. Montoto, 14. Matějčková,
Multušová, 16. Žatecký
Tyto výsledky by měly být hnacím motorem pro další soutěže v letošním
i následujícím roce. Dorostenci potvrdili, že má význam bojovat o prestižní
nominaci do české reprezentace pro rok 2016. Ta se účastní mistrovství
světa, které se koná v září v Holandsku. Držíme našim svěřencům
palce a věříme, že budeme mít i ve světové soutěži své zástupce! Velké
poděkování patří nejenom závodníkům za vzornou reprezentaci a výborné
výsledky, ale především rodičům, kteří byli s námi.
VZS Soběslav, Zuzana Šrůtová

Foto – Ungrová P.
Zleva dole: Rostislav Plachý, Jakub Chlumecký, Klára Kubálová
Zleva uprostřed: Zdena Šrůtová, Zuzana Matějčková, Bára Drhovská
Žofie Multušová, Sára Montoto, Rosalie Plachá
Zleva nahoře: David Macek, Michal Novotný, Martin Žatecký

Dětský den s florbalem
Po loňském úspěchu florbalového dětského dne se oddíl Banes Florbal Soběslav ve spolupráci s KDMS Soběslav rozhodl uspořádat tuto akci letos
znovu. A i tento rok byl zájem obrovský! Zasoutěžit a pohrát si přišlo ještě více dětí než vloni! Větší děti bavila především šplhací síť, menší zase
třeba skákací hrad ve tvaru obřího míče. Velkým hitem byly amazonské foukačky, které si vyzkoušel i nejeden dospělý. Návštěvníci však nepohrdli ani
kreativním stanem nebo různými florbalovými dovednostními disciplínami.
Celým odpolednem prováděl DJ Honza Pekárna, který tu a tam vyhlásil speciální soutěž o hodnotné ceny. Závodilo se v nafukování balonků, pití limonády na čas, nebo také třeba v tanci. Vrcholem programu byla autogramiáda florbalových mistrů republiky z pražského Chodova, kteří nám dokonce
přivezli ukázat medaile a pohár pro vítěze Superligy. Chodovští florbalisté nakonec také předali ceny ze slosování vstupenek.
Děkujeme všem, kteří si v sobotu našli čas a přišli se s námi pobavit. Dík patří i všem organizátorům a v neposlední řadě sponzorům, bez kterých
by to nešlo: E.ON, OVB Jiří Hák a Libor Podlaha, Jihočeský kraj, KDMS Soběslav, DV stav a Tymo. 		
		
											
Jana Pavlíková
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Čtvrtstoletí na Spartaku Soběslav
K 31. květnu letošního roku ukončil svoji činnost odchodem do důchodu
dlouholetý vedoucí tělovýchovných zařízení ve sportovním areálu města
pan Vladimír Hanzal. O sportovní zařízení se staral 25 let. Za tu dobu se
jím spravovaná sportoviště proměnila v moderní areál. Potýkal se s velkým
množstvím problematických situací, z nichž nejtěžší byly dvě povodně - v roce
2002 a v roce 2006 - a po nich náročná obnova sportovišť. Se všemi problémy
se vždy vypořádal s nadhledem, zvlášť trávník fotbalového hřiště má díky
jeho péči „světové“ parametry. Měl jsem tu čest s ním spolupracovat více než
22 let, neboť většina sportovišť je ve vlastnictví města. Vždy jsme se snažili,
aby výsledek naší spolupráce byl ve prospěch sportovní veřejnosti a dalších
návštěvníků sportovišť.
Chtěl bych Vláďovi poděkovat za jeho dlouholetou, velmi dobrou činnost
a popřát mu, aby si chvíle odpočinku užíval v pevném zdraví, pohodě
a radosti ze života.
Věřím, že se s ním budeme na našich sportovištích i nadále setkávat.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

Zprávy TJ Spartak Soběslav – fotbal
Fotbal se pomalu blíží ke konci a našim hráčům se daří. S jednou prohrou a se čtyřmi vítězstvími
jsme si upevnili třetí příčku a ještě chybí dohrát jedno kolo. Poté bude krátká dovolená a 16. 7.
od 10 h se na našem hřišti hraje „Turnaj O pohár starosty“ za účasti SK Dynamo České Budějovice U 21, TJ Jiskra Třeboň, FK Slavoj Český Krumlov a domácí TJ Spartak Soběslav. Všichni jste
srdečně zváni.
• SK Rudolfov - FK Spartak Soběslav 1:0 (0:0)
Branka: 59. Baščevan

•
•
•
•

• FK Spartak Soběslav - TJ Hluboká nad Vltavou 3:0 (1:0)
Branky: 3. Šmídmajer, 85. M. Hromada, 89. Bosnyak.
• Sokol Planá nad Lužnicí - FK Spartak Soběslav 2:4 (0:2)
Branky: 47. Voneš, 89. Pospíchal - 22. Šmídmajer, 34. M. Mazouch, 56. Bosnyak,
85. K. Polišenský.
• FK Spartak Soběslav - SK SIKO Čimelice 1:0 (0:0)
Branka: 48. T. Mazouch.
• Sokol Sedlice - FK Spartak Soběslav 1:3 (0:2)
Branky: 75. Dumský - 5. Šmídmajer, 30. Peltán, 73. T. Mazouch.
Za FK Spartak Soběslav
František Maršík, vedoucí mužstva

INZERCE

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

KOUPĚ
Koupím laťkový dopravník.
Tel. 602 443 482
Koupím elektrocentrálu 4 - 8 kVA.
Tel. 602 443 482
Koupíme dům, byt, nebo chatu
v Soběslavi a okolí.
Tel. 776 092 862
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
PRODEJ
Prodám zahradní drtič ATIKA 2 200
a křovinořez 740 T. Cena dohodou.
Tel. 724 007 233
Prodám na Renault 19 5 ks letních
pneumatik na diskách 165 x 13
a přední a zadní světla.
Tel. 721 872 638
Nemovitosti – www.inrekareality.cz
OSTATNÍ
Nabízíme k pronájmu byt 2KK s terasou. K dispozici zahrada.
Tel. 731 502 005.
Hledám brigádníka - údržbáře na dohodu do výkrmu drůbeže Čeraz.
Tel. 602 443 482
Zadám opravy elektro a vodoinstalace
ve výkrmu drůbeže. Tel. 602 443 482
Pronajmu garáž v centru Soběslavi
u náměstí, Tel. 721 343 399
Hledáme řidiče C+E+profesák. Plat až
45 000 Kč. Tel. 724 607 258
Pronajmu nový byt 2+KK, 3+KK
a garsoniéru, zahrada, místo na parkování. Tel. 777 907 750
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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

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
VÝKUP KOŽEK
v červenci odpadá
KONZULTACE ZDRAVÉ
VÝŽIVY
v červenci odpadá
nejbližší termín 6. 8.

UPOZORNĚNÍ
Od 1.7. dochází ke změně termínu uzávěrky
inzerce na 10. den v měsíci a ke změně
formátů a cen inzerátů.
Podrobné informace naleznete na webových
stránkách www.musobeslav.cz/Město
Soběslav/Soběslavská hláska.
V případě dotazů nás kontaktujte na:
• e-mail: hlaska@musobeslav.cz
• tel. č. 381 508 116
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Otta OŠMERA
žaluzie – textilní roletky
sítě na okna a dveře
ottaosmera@seznam.cz
Tel.: 734 460 066

Nejlevnější
Non-stop 24h

Nejlevnější
Non-stop 24h

TAX I
Dana

777 866 416

&

Venca

775 332 813

Veselí nad Lužnicí
Soběslav
Jirka 774 866 421 Václav 777 866 474
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• Stavební spoření
• Půjčky na bydlení
• Hypotéky úrok od 1,89 %
• Penzijní připojištění
• Životní pojištění

Jiří Studený - Soběslav
Volejte - 731 414 659

-

o

RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

Nabízíme:

Celoroční prodei kuřat
Martinské husy
Vánoční krůty
Obiednávky na tel 381 582 207
mobil: 731 585 468, 607 258 998
nebo na email
v-drubezzedvora@seznam.cz
PRODÁVÁME MASO ČERSTVÉ1 CHUTNÉ a V BIO KVALITě
VHODNÉ I PRO ALERGIKY
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AKCE MĚSÍCE ČERVENEC
SLEVA 10% NA PALIVOVÉ
ŠTÍPANÉ DŘEVO
SM/BO, DB/BK
tel.: 724 323 571
Impregnace Soběslav s.r.o.
Na Pískách 420/II, 392 01 Soběslav

Hormonální jóga pro ženy
DLE DINAH RODRIGUES

Víkendový seminář 8.–9. 7. 2016 v Soběslavi
vedený certifikovanou lektorkou Ing. Yvonou Švecovou
Geniální věci bývají většinou jednoduché. Taková je i hormonální jógová terapie dle Dinah Rodrigues,
přírodní léčba na bázi energetické jógy pro odstranění symptomů menopauzy, PMS, neplodnosti.
Prostým cvičením nenáročné sestavy dokážeme znovu aktivovat náš hormonální systém, zvýšit hladinu
ženských pohlavních hormonů a tím naprosto přirozenou cestou ozdravit naše tělo a zpomalit proces
stárnutí. Jedinou investicí je 30 minut našeho času 3–4x týdně.
Během víkendu se naučíme celou sestavu tak, abyste ji pak mohla samostatně cvičit doma.
Předchozí zkušenost s jógou není podmínkou, cvičení není náročné.
Kde: Diakonie Čce Rolnička Soběslav, mrázkova 700, Soběslav
Kdy: pátek 8. července 13–18 hod., sobota 9. července 10–16 hod.
Co s sebou: podložku na cvičení, větší ručník, pohodlné oblečení
Cena: 1900 kč
VÍce infoRmacÍ a Přihláška na: Yvona švecová, tel.: 604 815 667

www.jogasyvonou.cz, www.joga-hormonalni.cz, kurzy@jogasyvonou.cz

Naše stavebniny
jsou tu pro Vás

STAVEBNINY BÍNOVÁ

Rybářství Třeboň a.s.

hledá řidiče nákladní dopravy

Požadavky:
• ŘP skupiny B, BE, C, CE
• Profesní způsobilost řidiče
• Dopravně psychologické vyšetření
• Karta řidiče
Smluvní plat

V případě zájmu nás kontaktujte na:
• Ing. Vladimír Kukačka, Ph.D
• tel. 724 012 580
• stredisko.ponedraz@rybarstvi.cz

Návrh, montáž, servis.
ŠPIČKOVÁ TEPELNÁ
ČERPADLA BUDERUS

Na Pískách 486/II, 392 01 Soběslav

Ing. Tomáš Slavík

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

www.topitlevne.cz
mob.: 603 572 515
Obec Zvěrotice nabízí k okamžitému pronájmu

HOSPODU NA KOPCI ZVĚROTICE
za účelem provozování pohostinství
k dispozici:
- pivnice pro 20 osob
- salonek pro 30 osob
- venkovní posezení s grilem pro 40 osob
Sál pro cca. 120 osob není součástí trvalého nájmu
Více info na obec@zverotice.cz nebo na OÚ Zvěrotice
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UZÁVĚRKA INZERCE 10. 7., pište nám na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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