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cena 10,- Kč

KUBEŠOVA SOBĚSLAV 2015

21. mezinárodní festival dechových hudeb

SETKÁNÍ S HUDBOU V SOBĚSLAVI
7. ročník festivalu a letních kurzů komorní hudby
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Kompletní program festivalu najdete uvnitř Hlásky
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SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 15. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 26. května 2015
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 15/139/2015
Rada města schvaluje „Zásady pro vydávání
zpravodaje Soběslavská hláska“ dle návrhu
předloženého vedoucí odboru organizačního a
správy majetku MěÚ paní Věrou Hanzalovou.

 Usnesení č. 15/140/2015
a) Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského o průběhu investiční akce „Stavební
úpravy víceúčelové haly Soběslav“ ve sportovním areálu města.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Miroslavem Pantoflíčkem – projektová a poradenská
činnost, Soběslav, na zajištění technického
dozoru investora a autorského dozoru na
akci: „Stavební úpravy víceúčelové haly Soběslav“ za cenu 92.000 Kč + DPH.

 Usnesení č. 15/141/2015
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na realizaci akce „Revitalizace východní části náměstí Republiky v Soběslavi –
stavební úpravy – 2. etapa“, které se konalo
dne 25. 5. 2015 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
KAVEX Bohemia, s. r. o., České Budějovice,
za cenu 4.880.774,04 Kč + DPH. Na druhém
místě se umístila firma Spilka a Říha, s. r. o.,
Soběslav, za cenu 4.989.266 Kč + DPH.

 Usnesení č. 15/142/2015
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele „Změny č. 1 územního
plánu Soběslav včetně právního stavu“, které se
konalo dne 25. 5. 2015 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
ASKA architektonické studio, Ing. arch. Jan
Stach, Tábor, za cenu 114.950 Kč včetně DPH.

 Usnesení č. 15/143/2015
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného ředitelem ZŠ Soběslav,
Tř. Dr. Edvarda Beneše 50, Mgr. Vlastimilem
Říhou na dodavatele rekonstrukce krytiny terasy včetně zateplení nad jižním vstupem do
školy, které se konalo dne 14. 5. 2015 v ZŠ
E. Beneše.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Střechy Bohemia, s. r. o., Chlebov 60, Soběslav,
za cenu 198.361 Kč + DPH.

 Usnesení č. 15/144/2015
Rada města na základě poptávkového řízení
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou HPN projekt, s. r. o.,
Obrataň, na vypracování pasportu místních
komunikací a dopravního značení v Soběsla-

vi a městských částech Chlebov a Nedvědice
za cenu 115.500 Kč + DPH.

 Usnesení č. 15/145/2015

Rada města na základě poptávkového řízení
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi
městem Soběslav a firmou Elektro Legát,
spol. s r. o., Soběslav, na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Vrchlického v Soběslavi za cenu 146.170,27 Kč + DPH.

 Usnesení č. 15/146/2015
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou TEZZO
Tábor, s. r. o., na dodávku a montáž kolumbární stěny s 18 úložnými místy na hřbitov
v Soběslavi za cenu 96.300 Kč + DPH.

 Usnesení č. 15/147/2015
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení organizovaného jednatelem SMS,
s. r. o., p. Vladimírem Faladou na rekonstrukci bytu v ulici Wilsonova čp. 245 v Soběslavi,
které se konalo dne 25. 5. 2015.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Vladislav Procházka, Soběslav, za cenu
191.306 Kč + DPH.

 Usnesení č. 15/148/2015
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na zpracovatele „Lesních hospodářských osnov Soběslav pro zařizovací obvod
Jindřichův Hradec”, které se konalo dne
25. 5. 2015 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
LESPROJEKT Stará Boleslav, s. r. o., za
cenu 570 Kč/ha + DPH. Na druhém místě se
umístila firma LesInfo CZ, a. s., České Budějovice, za cenu 584 Kč/ha + DPH.

 Usnesení č. 15/149/2015
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Stavební úpravy ZŠ Komenského Soběslav – zateplení východní strany
fasády“, který se uskuteční dne 8. 6. 2015
v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, a pro výběr
zhotovitele na havarijní opravu (rekonstrukci) kanalizace v ul. Vrchlického a Zátkova,
který se uskuteční dne 8. 6. 2015 v 14:00 hod.
na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta, Mgr. Petr Valeš – člen ZM, Jan
Pehe – člen ZM, náhradníci: Kamil Modl –
člen ZM, Zdeněk Vránek – člen ZM, Václav
Nedvěd – člen ZM

 Usnesení č. 15/150/2015
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Revitalizace části ulice Palackého v Soběslavi – stavební úpravy – 2. etapa“,
který se uskuteční dne 17. 6. 2015 v 13:00
hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení: členové: Mgr. Vladimír Drachovský –
místostarosta, Růžena Domová – členka ZM,
MUDr. Jan Chabr – člen ZM, náhradníci:
Ing. Jindřich Bláha – starosta, Jan Pehe – člen
ZM, Mgr. Irena Molíková – členka ZM
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 Usnesení č. 15/151/2015

Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové s přijetím věcného daru – 1 ks
klozetového křesla v hodnotě 2.700 Kč od
paní Hany Arenbergerové, Praha, do majetku
Senior-domu.

 Usnesení č. 15/152/2015

Rada města souhlasí na základě žádosti ředitele ZŠ Komenského ul. Mgr. Jana Holase
s přijetím věcného daru – materiálu na zhotovení zahradního altánu pro terénní vzdělávání v hodnotě 17.545 Kč od firmy Evžen
Wratislav, Dírná, do majetku školy.

 Usnesení č. 15/153/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
právu k provedení stavby nebo opatření na pozemcích vlastníka mezi městem Soběslav a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa České
Budějovice, na opravu mostů „I/3 Soběslav –
Most ev. č. 3-074 a 3-076“ v Soběslavi na pozemcích parc. č. 318/1, 325/2 a 3922 v k. ú.
Soběslav, které jsou ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 15/154/2015

Rada města souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 325/2 v k. ú Soběslav o výmě2
ře cca 9 m manželům Romanu Bernatovi,
Český Brod, a Ivaně Bernatové, Soběslav, na
dobu určitou od 5. 6. 2015 do 30. 9. 2015 za
účelem umístění prodejního stánku zmrzliny
za budovou Fitness studia Relax.

 Usnesení č. 15/155/2015

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
ze dne 1. 4. 1998 uzavřené mezi městem Soběslav a Komerční bankou, a. s., Praha, kterým se prodlužuje doba nájmu nebytového
prostoru ve vlastnictví města v domě čp. 101
na náměstí Republiky, Soběslav I, o 5 let, tj.
do 31. 12. 2020.

 Usnesení č. 15/156/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
právu provést stavbu mezi městem Soběslav
a Jihočeským krajem, České Budějovice,
prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, České Budějovice, v souvislosti s investiční akcí města „Revitalizace
východní části náměstí Republiky v Soběslavi – stavební úpravy II. etapa a revitalizace
části ulice Palackého v Soběslavi II. etapa“
na pozemích parc. č. 3905/9, 3990/2, 3991,
3907/2, 3981, 3982/1, 3989 a 3990/3, které
jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje.

 Usnesení č. 15/157/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Soběslav a Jihočeským
krajem, České Budějovice, prostřednictvím
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, České Budějovice, na umístění inženýrských sítí
budovaných v souvislosti s akcí „Revitalizace
pokračování na str. 3
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východní části náměstí Republiky v Soběslavi – stavební úpravy II. etapa a revitalizace
části ulice Palackého v Soběslavi II. etapa“
na pozemcích parc. č. 3907/2, 3981, 3982/1,
3989 a 3990/3, které jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje.

 Usnesení č. 15/158/2015

Rada města souhlasí s účastí místostarosty
města Mgr. Vladimíra Drachovského, tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla a ředitele
KDMS Mgr. Petra Valeše na Dnech Sabinova v partnerském městě Sabinov ve Slovenské republice ve dnech 10. – 12. 6. 2015.

 Usnesení č. 15/159/2015

Rada města pověřuje vedoucí sociálně zdravotního odboru MěÚ Soběslav paní Janu Hákovou vydáváním a podepisováním souhlasu
obce na žádost Úřadu práce ČR ve věci doplatku na bydlení podle novely zákona č.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve
znění pozdějších právních předpisů. Pověření
je udělené do 31. 12. 2015.

 Usnesení č. 15/160/2015

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na výběr pobytového zařízení pro p.
Eduarda Lence, pro kterého město Soběslav
vykonává funkci opatrovníka, které se uskutečnilo dne 18. 5. 2015 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stal Domov
důchodců Dobrá Voda, se sídlem Pod Lesem
16, Dobrá Voda u Českých Budějovic, za
cenu 330 Kč/den.

 Usnesení č. 15/161/2015

Rada města bere na vědomí informaci o vyhlášení volna pro žáky ZŠ Komenského v Soběslavi ředitelem školy Mgr. Janem Holasem
ve dnech 29. a 30. 6. 2015.

Usnesení 16. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 9. června 2015
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 16/162/2015

Rada města se za účasti ředitele KDMS Mgr.
Petra Valeše seznámila s programem a organizací Soběslavských slavností 2015, které se
uskuteční v sobotu 19. 9. 2015.

 Usnesení č. 16/163/2015
Rada města projednala návrh změny rozpočtu města na rok 2015 – rozpočtové opatření č.
2/2015 včetně zřízení termínovaného vkladu
na uložení volných prostředků města ve výši
35 mil. Kč u Oberbank AG dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru MěÚ
paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej
zastupitelstvu města ke schválení.

 Usnesení č. 16/164/2015
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit použití finančních prostředků z Fon-
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du rozvoje bydlení města Soběslavi ve výši
370.002 Kč v roce 2015.

 Usnesení č. 16/165/2015
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Stavební úpravy
ZŠ Komenského Soběslav – zateplení východní strany fasády“, které se konalo dne
8. 6. 2015 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Radek Bouška, Chotoviny, za cenu 331.264 Kč
bez DPH.

 Usnesení č. 16/166/2015

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení pro výběr zhotovitele na havarijní
opravu (rekonstrukci) kanalizace v ul. Vrchlického a Zátkova, které se konalo dne 8. 6.
2015 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Chališ, spol. s r. o., Tábor, za cenu 1.065.630
Kč bez DPH. Na druhém místě se umístila
firma Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav, za cenu 1.142.639 Kč bez DPH.

 Usnesení č. 16/167/2015

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele basketbalových košů a
tribuny do prostor sportovní haly, které se konalo dne 8. 6. 2015 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Global sport Čupa, s. r. o., Frýdlant, za cenu
448.800 Kč bez DPH.

 Usnesení č. 16/168/2015
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi části pozemku p. č. 1787 v k. ú.
2
Soběslav o přibližné výměře 27 m od Ing.
Ireny Červenkové, Praha, Ing. Evy Výborné,
Soběslav, a Ing. arch. Pavla Výborného, České Budějovice, z důvodu vybudování chodníku v rámci akce „Soběslav – parkoviště ve
Wilsonově ulici“.

 Usnesení č. 16/169/2015

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Plynová kotelna „K3“ náměstí
Soběslav – výměna teplovodních plynových
kotlů“, který se uskuteční dne 22. 6. 2015
v 14:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím
složení: členové: Ing. Jindřich Bláha – starosta města, Zdeněk Vránek – člen ZM, Vl. Falada – jednatel SMS, s. r. o., náhradníci: Mgr.
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Vladimír Drachovský – místostarosta, Jan
Pehe – člen ZM, Kamil Modl – člen ZM

 Usnesení č. 16/170/2015

Rada města schvaluje účast města Soběslavi
na realizaci společného projektu Dobrovolného svazku obcí Soběslavsko z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje (DT7) na
rok 2015 pod názvem „Zlepšení vybavenosti
a osvětlení veřejných prostor obcí DSO Soběslavsko“ a souhlasí s realizací své části
projektu ve výši 69.729 Kč vč. DPH na dodávku odpadkových košů, laviček a košů na
psí exkrementy od firmy Jafa beton styl, Pohnánec, Mladá Vožice. Vlastní zdroje města
jsou ve výši 21.729 Kč, zbylá část ve výši
48.000 Kč je hrazena z uvedeného projektu.

 Usnesení č. 16/171/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
převodu práv a povinností ze stavebního povolení mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, kterou město
předává přeložku kabelového vedení NN budovanou v rámci akce „Stavební úpravy víceúčelové haly Soběslav“ na pozemku parc. č.
325/2 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví
města, firmě E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice.

 Usnesení č. 16/172/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou Strabag,
a. s., provozní jednotka Soběslav, na opravu
chodníku v ulici U Jatek za cenu 344.199 Kč
bez DPH.

 Usnesení č. 16/173/2015

Rada města rozšiřuje program 4. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční ve středu 24. 6. 2015 od 18:00 hod.
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, o bod:
Zpráva kontrolního výboru ZM

 Usnesení č. 16/174/2015

Rada města souhlasí s konáním akce „Dobrovol – multikulturní festival v Soběslavi“, která
se bude konat v sobotu 13. 6. 2015 od 14:00
hod. v kempu na plovárně v Soběslavi. Pořadatelem akce je Dobrovolnické centrum Diakonie ČCE – středisko Rolnička Soběslav.

Zásady pro vydávání Hlásky
V posledních letech se rozsah Hlásky rozrostl převážně na 32 – 36 stran. Vydavatel novin se
po pečlivém zvážení všech okolností rozhodl tento rozsah upravit na max. 28 stran včetně inzerce. Nechceme čtenáře v žádném případě připravit o důležité informace z našeho města. Na druhé
straně není naší snahou za každou cenu udržovat vyšší počet stránek, někdy i na úkor přehlednosti. Proto prosíme jednotlivé dopisovatele o kratší, ale dostatečně vypovídající příspěvky. Samozřejmě, že např. mimořádným akcím, událostem či významným výročím našich spolků apod.
budeme věnovat větší rozsah i nadále. O případných dalších změnách bude spolurozhodovat
nová redakční rada.
Zásady pro vydávání tohoto zpravodaje jsou v plném znění k dispozici na stránkách
www.musobeslav.cz, v sekci Soběslavská hláska.
J. Kocourková
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Severní strana náměstí
Republiky - parkování
Od měsíce června letošního roku došlo na severní straně náměstí Republiky ke změně systému parkování. Byly zde osazeny dopravní
značky E13 „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ s nápisem Po – Pá 7:00 – 17:00 hod., max.
60 minut. Uvedená dopravní značka vyžaduje
použití parkovacího kotouče (parkovacích hodin). Účelem tohoto opatření by mělo být zabezpečení parkovacích míst pro zákazníky
stávajících provozoven a prodejen. Kontrolu dodržování bude zajišťovat Městská policie Soběslav. Parkovací hodiny si bude možné
vyzvednout zdarma v informačním centru na
soběslavském náměstí.
Mgr. Vladimír Drachovský
místostarosta města

Informační středisko
vítá návštěvníky
Otevřeno je pro Vás denně
v 9 - 12 a 12.30 - 18 hodin
na náměstí Republiky 148.
Získáte zde přehled o pamětihodnostech Soběslavi, ubytovacích a stravovacích
možnostech, turistice, k dispozici je mnoho
upomínkových suvenýrů.
V prodeji máme rovněž nové pohlednice
Soběslavi a Blat včetně historických. Jejich sortiment můžeme na přání zákazníků rozšířit a
především sběratelé mají možnost objednání na
www.herbia.cz, kde v sekci e-shop mohou vybírat ze široké škály historických pohlednic našeho města již od jednoho kusu. Za laskavé
zapůjčení historických pohlednic a fotografií
tímto děkujeme jejich sběrateli panu Rejlkovi.
Návštěvníky našeho města upozorňujeme na
okruh vhodný zejména pro pěší turistiku “Soběslavské smyčky”. Jedná se o cca 13 km trasu
naším městem, spojující zdejší významné památky s přírodními zajímavostmi. Ve spolupráci s Klubem českých turistů vznikl záznamník,
který si zájemci mohou koupit za jednotnou
cenu 10 Kč v našem informačním středisku a
vydat se s ním na cestu.

Poznejte krásy Soběslavi
V letošním roce nabízíme nově komentované prohlídky historickou částí města, jejichž
součástí je také návštěva kostela sv. Petra a Pavla a kostela sv. Víta. Sraz zájemců o prohlídku
bude v informačním středisku v 11.00, 13.00
a 15.00 hodin během letních prázdnin. Pro větší
skupinu můžeme zajistit prohlídku i mimo uvedené časy.
Věž u kostela sv. Petra a Pavla je otevřena
v červenci a srpnu denně 9 - 17 hodin. Po zdolání sto šedesáti osmi schodů se vám naskytne
překrásný pohled na město do všech světových
stran.
Těšíme se na vaši návštěvu.
-jk-

červenec 2015

Dozvěděli jsme se na městském úřadu
· V květnu byla zahájena přístavba a stavební úpravy sportovní haly v areálu Spartak, v současnos-

ti jsou provedeny piloty a probíhá částečná demolice.
· Dále byla dokončena výstavba parkoviště v Lužnické ulici.
· V minulých měsících proběhla výstavba dešťové kanalizace a dále byla dokončena oprava kana-

lizace splaškové v ulici P. Bezruče.
· Nyní probíhá oprava kanalizace v ulici Zátkova a bude započata oprava kanalizace v ulici Vrch-

lického.
· Dokončily se opravy chodníků v ulicích Jeronýmova, Zátkova, Jiráskova.
· V červenci bude dokončena oprava chodníku v ulici P. Bezruče.
· Bude započata oprava veřejného osvětlení v ulici Vrchlického.

Jiří Weber

Koupaliště v Soběslavi jde opět do plné sezony
Již od soboty 6. června jsme zahájili provoz
na soběslavském letním koupališti. Díky tropickým teplotám byla i hojná účast čítající téměř
1200 návštěvníků za oba víkendové dny. Pro letošní sezonu budeme nabízet stejné služby jako
v loňském roce - minigolf, stolní tenis, volejbal
a pan Hořický poskytne skákací hrad. Každou
středu za každého počasí bude otevřeno do 17
hodin pro otužilce. Věříme, že nám bude počasí
víc přát než v loňském roce a všichni si užijeme
koupání a příjemného prostředí areálu koupaliště. Proto Správa města zve všechny, kdo mají
rádi vodu a pohodu, aby opět přišli. Informace o

provozu koupaliště hledejte opět na stránkách
www.letnikoupalistesobeslav.cz.
Již se na Vás těšíme.
Správa města Soběslavi, s.r.o.

Reklamace zboží

zbytečného odkladu, ale nejdéle do třiceti dnů.
Pokud to v této lhůtě nestihne, jde o podstatné
porušení smlouvy a zákazník může od smlouvy
odstoupit a požadovat peníze zpět.

Zboží zakoupené po 31. prosinci 2013 musí
spotřebitel v případě závady, která se vyskytne
během záruční lhůty, reklamovat již podle nového občanského zákoníku. Víte však, kde reklamovat, jak při tom postupovat, co má být
uvedeno v písemném potvrzení reklamace a na
co máte nárok? Všechny tyto informace jsme
pro vás velmi stručně shrnuli.

Kde reklamovat
Samotné uplatnění reklamace vedle nového občanského zákoníku řeší podrobněji ještě zákon
o ochraně spotřebitele. Spotřebitel zboží reklamuje u prodávajícího, u kterého byla věc koupena, případně v provozovně, kde to dovoluje
povaha prodávaného sortimentu, nebo v sídle
obchodníka či v obvyklém místě jeho podnikání. Pokud to má kupující blíže do záručního servisu, který je uvedený v potvrzení či záručním
listu, pak se může obrátit i tam. Servis musí provést opravu ve stejné lhůtě, jako by to podle zákona musel udělat prodejce.

Potvrzení a lhůty
Při uplatnění práva ze záruky musí spotřebiteli
prodejce (nebo servis) vystavit potvrzení, kde
uvede datum přijetí reklamace, její obsah a především požadovaný způsob vyřízení ze strany
spotřebitele. Je rozšířeným omylem, že na rozhodnutí o reklamaci má obchodník třicet dní.
Zákon říká, že o reklamaci musí prodejce rozhodnout ihned, nejpozději pak do 3 dnů od jejího uplatnění. Odstranit vadu pak musí bez

Prodej použité dlažby
Správa města Soběslavi, s.r.o. nabízí k odkoupení použitou chodníkovou dlažbu o rozměru 30x30x4,5 cm za cenu 6 Kč s DPH za
kus. Objednávku směrujte na mistra Technických služeb pana Novotného, telefon
775 736 788.

Vyřízení reklamace
Vyřízení reklamace znamená, že o jejím vyřízení obchodník spotřebitele informuje. Pokud to
neudělá, je to, jako kdyby ji nevyřídil. Obchodník se však se spotřebitelem může na způsobu
informování o reklamaci domluvit i jinak (například že si zákazník v dohodnutém termínu
zatelefonuje) a pak platí tato dohoda.

Případ z poradny
Manželka si koupila kalhoty v „akci“, ale
doma zjistila, že jsou vadné. Prodávající jí
sice nabízí výměnu zboží, ale současně požaduje doplacení ceny s tím, že již nejsou v akci.
Musíme rozdíl ceny doplatit? Martin V.
Rozhodně ne. Trvejte na sepsání reklamačního
protokolu a výměně za bezvadný kus. V rámci
reklamace musí dojít k bezplatné výměně bez
ohledu na to, zda současná cena daného typu
zboží je vyšší či nižší než zaplacená kupní cena.
Mohli by od vás žádat doplacení rozdílu ceny jedině tehdy, kdyby manželka koupila kalhoty
s vědomím, že sleva byla poskytnuta právě z důvodu této vady a prodávající by přistoupil na
dohodu ohledně dodatečně vámi žádané výměny za zboží bezvadné.
Mgr. Lukáš Zelený
vedoucí právního oddělení dTestu
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Seriál k novému občanskému zákoníku
Nutnost změny stanov společenství vlastníků
Nový občanský zákoník (NOZ) přinesl změny v úpravě společenství
vlastníků jednotek (SVJ), které je nutno promítnout do jejich stanov.
Název SVJ musí obsahovat slova „společenství vlastníků“ a označení
domu, pro který vzniklo. Neodpovídá-li současný název SVJ tomuto požadavku, je nutno název změnit a změnu názvu oznámit veřejnému rejstříku nejpozději do konce roku 2015.
Odporují-li stanovy SVJ donucujícím ustanovením NOZ, je nutno stanovy SVJ přizpůsobit požadavkům NOZ nejpozději do konce roku 2016.
Mezi nejdůležitější změny patří:
· stanovy musí obsahovat počet členů volených orgánů a jména prvních
členů statutárního orgánu (výbor nebo předseda SVJ);
· stanovy musí přesně určit statutární orgán, tedy zda jím bude výbor
nebo předseda SVJ;
· členem voleného orgánu musí být osoba plnoletá, svéprávná a bezúhonná ve smyslu předpisů o živnostenském podnikání, tato osoba nemusí být vlastníkem jednotky v domě;
· k přijetí rozhodnutí shromáždění postačí nadpoloviční většina hlasů
přítomných, neurčí-li stanovy vyšší počet potřebných hlasů, tedy po-

·
·
·
·

·

·

kud stanovy nestanoví jinak, postačí nadpoloviční většina přítomných
pro přijetí rozhodnutí o modernizaci či rekonstrukci společných částí
domu, o změně stanov, o rozúčtování cen služeb apod., kde zákon o
vlastnictví bytů vyžadoval vyšší kvórum pro přijetí rozhodnutí;
nově je zavedena možnost hlasovat mimo shromáždění tzv. per rollam,
pokud to umožní stanovy;
vlastník je povinen oznámit SVJ nabytí jednotky a počet osob užívajících byt alespoň 3 měsíce v roce;
SVJ je povinno sdělit vlastníku jednotky osobní údaje o ostatních vlastnících a nájemcích bytů v domě, pokud o to vlastník požádá;
vlastník, který provádí v jednotce stavební úpravy, je na základě předchozí výzvy SVJ povinen umožnit přístup do jednotky k ověření, zda
stavební úpravy neohrožují nebo nepoškozují společné části;
v případě převodu jednotky je dosavadní vlastník povinen nabyvateli
doložit, jaké dluhy na něj přechází, popř. mu předat potvrzení, že na něj
nepřechází žádné dluhy;
příspěvky na odměňování členů orgánů SVJ, na vedení účetnictví
apod. se rozvrhnou na každou jednotku stejně.
JUDr. Ing. Miroslav Nosek, advokát

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/I
II. patro č. dveří 318

JUDr. Stanislav Hroch
Středa 1.7., 15.7. a 29.7., 12.8. a 26.8.
od 13 do 17 h
Tel. 602 496 375

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
Stanislava Menhartová
Julie Zvěřinová
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Jiří Vaněk
Zdeněk Čabák
Jiří Tupý
Eva Masářová
Růžena Kopicová
František Chytráček
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Dne 26. 7. 2015 uplynou
čtyři roky, co nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek,
bratr, 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.

Přivítali jsme nové občánky
Další slavnostní vítání nových soběslavských občánků se konalo v obřadní síni městského úřadu
ve čtvrtek 4. června. Za hudebního doprovodu žáků ZUŠ přivítal místostarosta města Mgr. Vladimír Drachovský do života deset dětí, z toho čtyři holčičky a šest chlapečků. Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu.
Foto: Pavel Vaněk

Zemřel doc. Jiří Stejskal, ak. malíř
S Jiřím Stejskalem jsem měla možnost se
mnohokrát potkávat nad stránkami Hlásky, pro
kterou často vytvořil některé své monotypy.
Narodil se v Soběslavi a tomuto městu zůstal
po celý život věrný. Již během studia na zdejším
gymnáziu tvořil první malby akvarelem,
temperou a olejem.
Absolutorium získal v ateliéru profesora Cyrila Boudy, národního umělce na UK v Praze.
Působil také jako středoškolský profesor na
Gymnáziu a Střední pedagogické škole v Soběslavi. Dlouhodobě se věnoval umělecké výchově
budoucích výtvarných pedagogů na Jihočeské
univerzitě v Českých Budějovicích, kde působil
jako vedoucí katedry výtvarné výchovy a v roce
1984 byl jmenován docentem v oboru malby.
Kromě malby se věnoval akvarelu a v grafice
leptu a dřevořezu.
Od roku 1991 byl zakládajícím členem skupiny EN FACE a později se stal členem Unie

českých výtvarných umělců. Jeho umělecká
tvorba byla několikrát oceněna Ministerstvem
kultury ČR, Ministerstvem školství ČR a různými výstavními porotami. Stejskalovy obrazy
jsou zastoupeny ve významných českých i zahraničních institucích a jsou rovněž součástí
řady soukromých sbírek.
Jiří Stejskal uspořádal celou řadu samostatných výstav a účastnil se také kolektivních výstav jak v České republice, tak v zahraničí.
I v poměrně pokročilém věku nacházel stále originální náměty a podněty pro svoji výtvarnou
práci.
V Soběslavi jste měli možnost obdivovat
jeho dílo na výstavách především v Galerii
v kostele sv. Marka, v kostele sv. Víta je umístěn obraz Ukřižování.
Přestože nás 2. června odchod doc. Stejskala
velmi zarmoutil, mimořádné umělcovo dílo tu
s námi bude stále.
J. Kocourková
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program KD Soběslav na měsíc červenec
· Čtvrtek 2.7 – neděle 12.7.

SETKÁNÍ S HUDBOU V SOBĚSLAVI, KD, Galerie v kostele sv. Marka,
kostel sv. Víta, terasa u městské knihovny, vstupné dobrovolné
VERNISÁŽ – Pavel Drda „ALOHA“ – plastiky a reliéfy .................18.00
Galerie v kostele sv. Marka

· Čtvrtek 2.7.

· Sobota – neděle 18.7 – 19.7.

21. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
KUBEŠOVA SOBĚSLAV 2015, náměstí Republiky
· Pátek

31.7.

VERNISÁŽ - Martin Micka „Něco o vztazích“ ................................18.00
Galerie v kostele sv. Marka
DOVOLENÁ V KD 27. 7. – 16. 8. 2015

Připravujeme na září:
· Středa 30.9. DUO JAMAHA – KONCERT, velký sál............................................19.00
Informace o pořadech a aktuálním dění v KD Soběslav: www.kdms.cz

Divadelní předplatné - Podzim 2015
PONDĚLÍ 28. září
Agentura APP Art, Praha
Jean-Claude Islert
· TEĎ NE!
aneb Na tohle teď není ta pravá chvíle
Frederik je úspěšný muž. Má krásnou ženu,
dobré postavení, prosperující firmu. Jednoho
dne ale srazí autem bezdomovce a vůbec netuší,
jak se tato událost vepíše do jeho života.
Ve Frederikově životě totiž nic není takové,
jak se zdá. Miluje svou ženu? Nebo ji podvádí?
Daří se jeho firmě? Anebo naopak? A co teprve,
když se během jediné noci všechny pochybnosti
potkají na jednom místě, v jednom bytě…
Ne, na nic z toho teď očividně není ta pravá
chvíle! Nebo ano?
Osoby a obsazení: Frederik, Michal Dlouhý, Blandine (Frederikova žena), Kristýna
Frejová Sára (Frederikova milenka), Jana
Kotrbatá/Beata Kaňoková Matyáš, Filip
Čapka/David Punčochář, Schwimmer, Kamil
Halbich
NEDĚLE 18. října
Divadlo Viola, Praha
Art Paasilinny
· STARÁ DÁMA VAŘÍ JED
Dramatizace slavného humoristického
románu.
Vdova po chrabrém plukovníkovi přejde
pod tlakem událostí z ustrašené a vydírané bytosti do protiútoku. Rozhodne se pro osvědčený
a elegantní způsob — jed. Sled překvapivých
událostí nebere konce a mrtvoly přibývají…Černý humor, scény jako z grotesky, překvapivé zvraty, příhody na hranici skutečnosti
a absurdity. Ale také poselství, že i staří lidé
mají právo na život!
Osoby a obsazení: Tři mladé hejsky, starou
dámu a řadu dalších postav hrají Naďa Konvalinková, Lilian Malkina, Jan Zadražil

LISTOPAD (termín bude upřesněn)
Agentura Harlekýn, Praha
Jean Barbier
· V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA,

TATÍNKU
Výběrčí přímých daní ze zapadlého provinčního městečka se jednoho dne rozhodne, že
překvapí svoji dceru a navštíví ji v Paříži.
Starostlivý otec s podivem zjišťuje, že jeho
milovaná dcera již nepracuje v pojišťovně, ale
pohybuje se jako společnice ve světě velké politiky a obchodu, ve kterém se rázem ocitá i on.
V tomto spletitém prostředí se tatínek rychle
zorientuje, a když okouzlí manželku svého nejvyššího šéfa, zcela to změní jeho život, budoucnost dcery, a dokonce i složení vlády. Rozjede
se uragán záměn a komických situací, které
neberou konce.
Osoby a obsazení: Maxim, provinční výběrčí přímých daní Petr Nárožný, Cerise, společnice Třešnička Jana Malá nebo Týna
Průchová, Liliana, atraktivní sousedka Jarmila Švehlová, Evženie, manželka ministra Simona Postlerová nebo Miroslava Pleštilová,
Angelika, společnice Anita Barbora Šťastná
Petrová nebo Malvína Pachlová, Norbert, ambiciózní snoubenec František Skopal nebo
Martin Sochor, Viktor, záletný ministr Jan
Šťastný nebo Jan Čenský



Změna programu vyhrazena!
Začátky představení vždy v 19.30 hodin!



Cena předplatného 820 Kč
Již teď si, vážení předplatitelé, můžete zamluvit
svoje místa:
e-mail: jarka.palasova@seznam.cz,
tel. 381 524 261, 724 378 898
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„Soběslavské slavnosti 2015“
„Léta páně 1565, 5. septembris, jinak ve
středu po sv. Jiljí, byl pan vladař s bratrem
svým v Soběslavi a tu ráčil postupovati bratru
panství choustnického, želeckého i někdy toho
dílu Táborských.“
(zapsáno panem Václavem Březanem
rožmberským archivářem a knihovníkem)
Naše krásné město navštíví opět po 450
letech Vilém z Rožmberka a Petr Vok, aby
zde potvrdili dohodu o podílu na správě části
rožmberského panství. Pánové nepřijedou osamoceni, ale s početným doprovodem. A tak, jak
již tušíte, bude letošní procesí v duchu renesančním obohaceno o zástupce šlechtických
rodů, početný fraucimor, stranou nezůstanou ani
ctihodní měšťané se svými rodinami a správci
budoucího akademického gymnázia v Soběslavi,
tzv. Rožmberské školy (pánové Jan Jiří z Vamberka, Václav Bundovec z Budova a další), dále
stavy řemeslnické, kejklíři a bubeníci.
Svoláváme proto všechny naše „pravidelné
ostřílené účastníky“ průvodů z let minulých a
zároveň oznamujeme novým zájemcům, že vás
čekají renesanční kostýmy z Českého Krumlova. Letos bude zapůjčení kostýmu zdarma (vybírat budeme pouze zálohu 500 Kč, kterou vám
po odevzdání čistého a nepoškozeného kostýmu opět vrátíme), ale protože je to věc finančně
náročná, bude počet míst v procesí omezen!
Nerozmýšlejte se tedy prosím dlouho.
Kdo má zájem, stačí zajít do kanceláře KD,
kde si vás zapíšeme.
Začátkem září se sejdeme v KD (přesný termín bude otištěn v zářijové Hlásce a na
www.kdms.cz), rozdělíme role a jednotlivé
typy kostýmů a domluvíme další informace o
slavnostech. Moc se na vás těšíme!
Jarka Palasová, produkční KD Soběslav

Taneční kurzy 2015
povedou opět manželé Alena a
Jaroslav Bolkovi z Milevska.
Začínáme v sobotu 5. září
od 18 hodin.
Kurzovné je 1.300 Kč (10 x sobota od 18 –
21 hod., Prodloužená 18 – 22 hod., Věneček
18 – 24 hod. tj. celkem 12 sobot!)
Podrobný rozpis jednotlivých kurzů:
· Září – soboty 5., 12., neděle 20., a sobota 26.
· Říjen – soboty 3., 10., 17. (Prodloužená) a 31.
· Listopad – soboty 7., 14., neděle 22.
· Prosinec – sobota 5. prosince Věneček!
Můžete se těšit na kurz stolování (není povinný). Přihlášení si mohou od května zajít
do kanceláře KD pro průkazku a zaplatit hotově, nebo můžete zaplatit i na účet KD
Soběslav č. 19–0044450257/0100 a po telefonické dohodě vám pošleme průkazku poštou.
Těšíme se na vás v září!
Taneční kurzy pro dospělé
Připravujeme opět oblíbené Taneční kurzy pro
dospělé, vždy po klasických tanečních kurzech
tj. od 21.00 hodin – začínáme v sobotu 3. října
(6 lekcí). Cena 1.200 Kč za pár.
Zájemci, hlaste se prosím v kanceláři KD!
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MĚSTO SOBĚSLAV, KULTURNÍ DŮM MĚSTA SOBĚSLAVI ,
KUBEŠOVO HUDEBNÍ VYDAVATELSTVÍ pořádají

21. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DECHOVÝCH HUDEB
KUBEŠOVA SOBĚSLAV 2015
SOBOTA 18. 7. 2015 - Den hostů
SOBĚSLAVSKÉ MAŽORETKY
DĚTSKÁ KAPELA TEMELÍN
· 12.20 hod.
HORALKA
· 13.20 hod.
TRACHTENKAPELLE BRAND
· 14.20 hod.
DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR RÁČEK
· 15.20 hod.
SOBĚSLAVSKÁ CHASA MLADÁ
· 15.40 hod.
VESELÁ SEDMA
· 16.00 hod.
SEBRANKA
· 17.00 hod.
HAPPARANKA (Francie)
· 18.00 hod.
· 19.00 hod.
POHORANKA
PÁLAVANKA
· 20.15 hod.
BABOUCI
· 21.40 hod.
· 23.00 hod.
VESELKA
Program uvádí Martin Hlaváček a Karel Hegner.
· 12.00 hod.

NEDĚLE 19. 7. 2015 - Galakoncert
zahájení
· 10.05 hod.
MODRÁ MUZIKA
· 11.00 hod.
VALANKA
· 12.00 hod.
HARMONIE 1872 KOLÍN
· 12.10 hod.
soutěž
· 13.30 hod.
BABOUCI
· 14.40 hod.
ALSATIA
· 15.50 hod.
JIŽANI
· 16.50 hod.
KRAJANKA
· 18.00 hod.
VESELKA
· 19.00 hod.
Všechny dechové hudby společně zahrají
za vedení Petra Stříšky a Jaroslava Zemana
skladby „BORKOVICKÁPOLKA“,„MOJEČESKÁ
VLAST“ a „OD TÁBORA AŽ K NÁM“
Program uvádí Kateřina Hálová a Blanka Tůmová
· 10.00 hod.

·
·
·
·
·

Koncerty kolem Soběslavi – začátek ve 14.00 hod.
BORKOVICE - VESELKA
KLENOVICE - HORALKA, HAPPARANKA
TUČAPY - POHORANKA
ŽELEČ - SEBRANKA
ŽÍŠOV - VESELÁ SEDMA, ALSATIA
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2. – 12. ČERVENEC - PROGRAM
SETKÁNÍ S HUDBOU
· čtvrtek 2.7. v 18.00, kostel sv. Víta + KDMS

KONCERT LEKTORŮ KURZŮ
Zuzana Lászlóová – soprán, Štěpán Ježek a Jiří Fišer – housle, Tomáš Víšek,
Silvie Ježková a Alena Kohoutová – klavír, Tomáš Strašil – violoncello, Jan
Steyer – varhany
· pátek 3.7. v 19.00, Galerie v kostele sv. Marka
MUSICA ANTIQUA E NOVA...
Markéta Cukrová – mezzosoprán, Taťáňa Klánská – kytara
· sobota 4.7. v 19.00, Galerie v kostele sv. Marka
NÁSTROJ KRÁLŮ A KRÁLOVEN...
Sólový recitál přední světové harfistky Jany Bouškové
· neděle 5.7. v 11.00, koncertní sál ZUŠ
KLAVÍRNÍ MATINÉ TOMÁŠE VÍŠKA
· neděle 5.7. v 19.00, koncertní sál ZUŠ
TRIO BERGERETTES
Barbora Krištofová-Sejáková – klavír, Jana Vonášková-Nováková – housle,
Tomáš Strašil – violoncello, Karolína Strašilová j.h. - viola
· pondělí 6.7. v 19.00, Galerie v kostele sv. Marka
BENNEWITZOVO KVARTETO
Jakub Fišer a Štěpán Ježek – housle, Jiří Pinkas – viola, Štěpán Doležal – violoncello
· úterý 7.7. v 19.00, terasa městské knihovny (v případě nepřízně počasí
v kostele sv. Marka v 19.30)
FLAMENCO...! Hudebně taneční koncert ve španělském stylu
TRIO FLAMENCO: Dario Piga – kytara, Hana Iridiani – zpěv, Aneta Suchomelová – tanec
· středa 8.7. v 19.00, venkovní podium na nádvoří hradu (v případě nepřízně počasí v KDMS v 19.30)
SWINGOVÝ SEN BEZ KONCE...
Vokální kvarteto THE SWINGS & Swingový orchestr Českého rozhlasu České Budějovice
· čtvrtek 9.7. v 19.00, kostel sv. Víta
1. KONCERT ÚČASTNÍKŮ KURZŮ
· pátek 10.7. v 19.00, městské koupaliště
(koncert se koná za každého počasí)
DOMÁCÍ VÝROBA aneb PECKY VŠECKY!
Tradiční „domácí“ koncert s prázdninovou náladou věnovaný swingovým,
country a rockovým písním od šedesátých let po současnost v podání kapely
sestavené za tímto účelem bandleaderem Petrem Hanzlíkem.
· sobota 11.7. v 11.00, koncertní sál ZUŠ
HUDEBNÍ MATINÉ
Dopolední koncert z tvorby účastníků kurzů
· sobota 11.7. v 19.00 v KDMS
2. KONCERT ÚČASTNÍKŮ KURZŮ
Vstupné dobrovolné.
Změna programu vyhrazena!

SETKÁNÍ S HUDBOU V SOBĚSLAVI 2015
Již po sedmé bude město Soběslav hostit letní kurzy a festival komorní (nejen vážné) hudby. Na
pětačtyřicet mladých houslistů, violoncellistů, klavíristů, varhaníků a pěvců se opět sjede do malebného jihočeského města za účelem intenzivní práce na vlastním vzdělání. A zhruba
stejné množství hostujících umělců navštíví během deseti dnů Soběslav,
aby se zde představili na deseti večerních koncertech a dvou matiné a aby
se všichni společně mohli opět na jihu Čech setkávat s hudbou.
Hudební festival nabídne dvanáct zajímavých koncertů; na rozdíl od
edukativní části „Setkání“ je dramaturgie festivalu koncipována multižánrově. Největší hvězdou letošního ročníku bude nepochybně přední
světová harfistka Jana Boušková. Výlet do světa komorní hudby vokální
dále nabídne posluchačům výtečná mezzosopranistka Markéta Cukrová v
doprovodu kytary Taťány Klánské, smyčcové Bennewitzovo kvarteto, a
také klavírní Trio Bergerettes a matiné klavíristy Tomáše Víška. Česko -

sardské Trio Flamenco nabídne emotivní hudebně taneční večer v tomto
španělském stylu, jazzový žánr zastoupí známé pražské vokální kvarteto
The Swings, tentokrát nově v doprovodu Rozhlasového swingového orchestru ČRo ČB. A atmosféru letních prázdnin podtrhne koncert věnovaný nejznámějším swingovým, rockovým a country písním od šedesátých let
po současnost v podání kapely Domácí
výroba, sestavené za tímto účelem
bandleaderem a ředitelem “Setkání” Petrem Hanzlíkem.
Koncerty účastníků kurzů budou letos pro velkou účast rovnou tři - dva večerní a jedno matiné.
Petr Hanzlík
umělecký ředitel festivalu
a předseda sdružení Setkání s hudbou
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Pozvánka do
Galerie v kostele
sv. Marka
Zveme na výstavu „Pavel Drda: ALOHA
– plastiky, reliéfy“ doprovázenou fotografiemi Roberta Goláně, která bude zahájena vernisáží již ve čtvrtek 2. července v 18 hod. a
potrvá do neděle 26. července 2015.
Pavel Drda se narodil v roce 1958 v Hranicích na Moravě, žije a pracuje v obci Bystrička
na Valašsku. Vystudoval Střední průmyslovou
školu keramickou v Bechyni u prof. Podmola a
Dobiáše a v roce 1983 absolvoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze v ateliéru
užitého sochařství prof. Malejovského.
Zabývá se komorním a monumentálním sochařstvím, věnuje se užitému řemeslu, keramické a kovotepecké tvorbě. Tvoří sochy, plastiky,
reliéfy a objekty. Jeho náměty jsou často figurální, a to ze světa lidí a zvířat se symbolickým
významem. V reliéfech ztvárňuje přírodní motivy, kterými je denně obklopen. Díla jsou modelována z keramické hlíny. Modelaci nechává
přirozený kolorit a surový půvab. Hrubě strukturovaný materiál dobarvený engobami vypaluje na vysokou teplotu. Použitou hlínu také
kombinuje s kovem, umělým kamenem, dřevem
a sklem.
Je členem skupiny Oslava a Unie výtvarných
umělců oblasti Valašsko. Uspořádal řadu samostatných výstav a účastnil se i kolektivních
výstav v ČR i v zahraničí. Je zastoupen v soukromých českých i zahraničních sbírkách a
v Muzeu regionu Valaško ve Valašském Meziříčí. Má více než 30 realizací do architektury.
Jeho práce byly oceněny v různých soutěžích.
Zveme Vás na zajímavou výstavu a těšíme
se na Vaši návštěvu. Galerie je otevřena ve
dnech úterý – neděle v 10-12 a 13-17 hod.
Ak. soch. Václav Hrůza, kurátor výstavy

Pondělí 5. října 2015 v 19.00 hod.

KONCERT 4TET
IV. VERZE PROGRAMU
tenor David Uličník, baritone 1 Jiří Korn,
baritone 2 Jiří Škorpík, bass Dušan Kollár
Již téměř 12 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými
výkony a nápady VOKÁLNÍ SESKUPENÍ
4TET. Umělecky plnohodnotný, precizní a
přitom osobitý projev tohoto vokálního seskupení se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. Úžasné
vokální výkony, nepřehlédnutelný design
kostýmů Marie Markové a Jana Boušky,
překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké a “taneční” výkony všech
aktérů na jevišti. To vše rozhodně nenechá
nikoho chladným a odměnou jsou jim vždy
vyprodané koncerty s neopakovatelnou atmosférou. Není tedy divu, že vystoupení
4TETu bývají vyvrcholením jak prestižních
akcí, tak i společenských událostí.
Vstupné 430 Kč, 470 Kč a 500 Kč

ZPRÁVY Z KNIHOVNY:
VÝSTAVY
· V prostorách knihovny si můžete během let-

ních měsíců prohlédnout výstavu výtvarných prací žáků a studentů Základní
umělecké školy Soběslav. Na vernisáži
4. června vystoupili mladí houslisté Barbora
Vaňková a Jakub Adam. (foto)

červenec 2015
· Letos poprvé Vás zveme na výstavu i do

hradní věže Hláska, kde představí své fotografie Vlasta Nýdlová. Vernisáž výstavy se
koná ve středu 1. července v 18 hodin.

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

zavřeno

Úterý

9 - 18

Středa

9 - 17

Čtvrtek

9 - 16

Pátek

9 - 15

Sobota

9 - 13

SOBOTNÍ PROVOZ
Během letních prázdnin bude městská knihovna otevřena také 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!

IRISDIAGNOSTIKA
Pravidelně naši knihovnu navštěvuje irisdiagnostik Jitka Hanzalová. Provádí přesnou diagnózu hlavních příčin zdravotních potíží z oční
duhovky u dětí i dospělých a následně navrhuje
jejich řešení. Individuální konzultace budou
v červenci v úterý 7. 7. a 21. 7. Na vyšetření je
třeba se předem objednat na tel. 732 867 571.
Alena Fremrová

Poděkování Klubu dobrovolníků seniorek
Klub dobrovolníků je komunitní projekt zaměřený na seniory a nezaměstnané lidi. Scházejí se
v prostorách soběslavské knihovny jednou týdně. Spolupracují s knihovnou a organizacemi Rolnička a I MY na výrobě speciálních pomůcek pro lidi s postižením, s Nedoklubkem na dárcích pro maminky a nedonošené děti a také na dalších akcích pořádaných těmito organizacemi. Několikrát
ročně se pořádá výlet, bowling, posezení a jiné akce.
Touto cestou bych chtěla moc poděkovat všem zapojeným dobrovolnicím za jejich ochotu a
vstřícnost. Dále děkuji koordinátorce dobrovolníků Renatě Gargulové, Aleně Fremrové a kolektivu
knihovny za pomoc, Pavle Šenové z I MY, Kláře Csirkové z Nedoklubka a Rolničce za zprostředkování projektu, městu Soběslav a Ministerstvu vnitra ČR a všem, kteří se na fungování tohoto klubu podílejí. Přeji všem krásné léto a v září na viděnou.
Veronika Kováčová

červenec 2015
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Nerudova 424, 392 01 Soběslav, info@kinosobeslav.cz, www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek:
hodinu před představením, e-mailem nebo na tel. 381 214 956.

POZVÁNKA DO KINA V ČERVENCI 2015
Vážení diváci, nejdříve Vás chceme s nástupem prázdnin upozornit
na změnu hracích časů, abyste měli možnost si více užít hezkých letních dnů a zároveň měli čas na návštěvu kina. Posunutí začátku odpoledního představení na 18.00 hodinu a večerního na 20.30 hodinu.
Prázdninový program startujeme komedií „MÉĎA 2“. Některým
plyšovým medvědům nestačí, že umí chodit, mluvit, hulit a milovat se
s prsatými blondýnami. Někteří si dokonce chtějí pořídit vlastní dítě!
Mimořádně úspěšná komedie Méďa názorně předvedla, že když jste
z plyše, nic vás nezastaví, aspoň co se humoru týče… V komedii
„DOMÁCÍ PÉČE“ obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová)
při své práci na jihomoravském venkově ošetřuje spoustu rázovitých
místních pacientů. Když se však dozví, že sama potřebuje pomoc, musí
ji začít hledat mimo prostředí, které zná. Díky dceři jednoho z pacientů
(Tatiana Vilhelmová) a její esoterické mentorce (Zuzana Krónerová)
začíná objevovat svět alternativního léčení a díky němu snad i sebe
samu. To vše k velké nelibosti manžela Ladi (Bolek Polívka), který na
tyhle “hňupoviny” nevěří. Vlasta tak musí bojovat nejen se svojí nemocí, ale i s Laďovým zdravím… „DÁMA VE ZLATÉM“ vypráví pozoruhodný skutečný příběh ženy, která se rozhodla dosáhnout
spravedlnosti a za každou cenu bojovat o dědictví, které její rodině právem náleželo. Šedesát let poté, co byla za druhé světové války nucena
utéct z milované Vídně, se rozhodne získat zpět rodinný majetek, který
jí byl zabaven nacisty…Ve filmu „LVÍ SRDCE“ je Teppo radikální
neonacista, který si pevně stojí na svých názorech a předsudcích. Zároveň však touží po lásce a rodině. Když potká atraktivní servírku Sari,
vše se zdá ideální, dokud nepozná jejího malého černošského syna
Rhamua. Teppo tak stojí před těžkým rozhodnutím – splní si svůj sen o
otcovství a rodině nebo zůstane věrný své celoživotní víře a přesvědčení založeného na diskriminaci, ignoranci a nenávisti?... Po filmu Hvězdy nám nepřály přichází do kin další filmová adaptace podle románu
spisovatele Johna Greena. Nyní je to snímek podle knihy
„PAPÍROVÁ MĚSTA“. Hrdinou příběhu je Quentin Jacobsen, normální, trochu bojácný kluk, který má od dětství rád nespoutanou sousedku Margo. Ta mu pak jednoho dne nečekaně zaklepe na okno a
vtáhne ho do podivuhodného dobrodružství. Když dívka další dny ve
škole chybí, Quentin začne pátrat a brzy si uvědomí, že pro něj zanechala určité stopy… „DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU“ je filmovou adaptací literární klasiky Thomase Hardyho. Vypráví příběh
Bathsheby Everdenové (Carey Mulliganová), samostatné, temperamentní mladé ženy, která po svém strýci zdědí statek a stává se finančně nezávislou (ve viktoriánských časech vzácnost). Krásná a
tvrdohlavá zaujme tři velmi odlišné, ale odhodlané nápadníky: Gabriela Oaka (Matthias Schoenaerts), chovatele ovcí, uchvátí její svéhlavost; Franka Troye (Tom Sturridge), pohledného a lehkomyslného
seržanta; a Williama Boldwooda (Michael Sheen), zámožného starého
mládence. Bathsheba se snaží udržet svou nezávislost i ve chvílích, kdy
podléhá vášním a čelí zásadním životním rozhodnutím…
„TERMINATOR GENISYS“ není remake, není to restart ani pokračování - je to vlastně nové pojetí založené na Cameronově zdrojovém
materiálu. Diváci vůbec nemusí znát předchozí filmy, tento příběh je na
nich nezávislý. Ale na fanoušky, kteří viděli první dva filmy, tu čekají
mnohá velká překvapení…
Dokumentaristka Helena Třeštíková přichází s novým filmem, v němž 13 let sleduje hlavní hrdinku „MALLORY“, která se po
těžkých životních peripetiích odhodlaně snaží vrátit do běžného života.
S Mallory se život nemazlil, ona se však po porodu syna dokázala vymanit z drogové závislosti a zvládla i období, kdy se ocitla s dítětem na
ulici a žila jako bezdomovec. Mallory dnes na střední odborné škole
studuje obor Sociální činnost a své uplatnění nakonec nalezla v pomoci
těm, jejichž životy zná nejlépe…
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám hezké filmové zážitky.
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Co se v Soběslavi povedlo?

Římskokatolická farnost Soběslav
srdečně zve na tradiční

Úžasný a plný nadšení byl koncert kapely „Veselá Trojka“ z Černé Hory pod vedením vynikajícího zpěváka Pavla Kršky. Ten svými neobyčejnými příhodami a vtípky rozesmával celý sál, který
byl do posledního místečka zaplněn.

HLAVNÍ POUŤ

V hledišti byli vidět i velmi mladí lidé, kterým se to líbilo. Posluchači nešetřili potleskem a po téměř třech hodinách odcházeli spokojeni do svých domovů.
Tímto příspěvkem děkuji Mgr. Petru Valešovi, řediteli kulturního domu, a Jaroslavě Palasové za
zprostředkování tohoto hudebního představení. Věřím, že koncert nebyl poslední a že by se mohl do
budoucna opakovat i třeba s jinými interprety.
Za starší generaci děkuje Jana Janoušková
si pak odnést kousek života z doby před 300
miliony lety.
Chcete-li se dozvědět ještě více informací,
pak Vás ve středu 15. 7. od 16 hodin zveme na
komentovanou prohlídku s hlavním autorem
výstavy, jímž je Jiří Šindelář z táborského občanského sdružení Naše historie.

ZKAMENĚLÁ MINULOST
JIŽNÍCH ČECH
Až do 9. 8. denně kromě pondělí Vás
v Rožmberském domě zveme na dobrodružnou
cestu za krásou dávno zaniklých světů – na výstavu
Zkamenělá minulost jižních Čech s podtitulem
Dřevo a jihočeská krajina v toku času. Výstavu pořádáme ve spolupráci s táborským občanským
sdružením Naše historie, za partnerské spolupráce Jihočeského kraje, Jihočeského muzea
v Českých Budějovicích a Správy Chýnovské
jeskyně.
Pojďte spolu s námi objevovat podobu okolí
svého domova před mnoha miliony lety. Budete
velmi překvapeni, jak kdysi vypadala krajina
v místě, kde dnes žijeme. Víte například, že
před geologicky celkem zanedbatelnou dobou,
před nějakými dvaceti až čtyřiadvaceti tisíci
lety, bylo Táborsko pustou pouští? Před patnácti
miliony lety se nám tu naopak vlnilo teplé a
mělké moře, ve kterém se proháněli dvacetimetroví žraloci, a v prvohorách zde zase rostl tropický prales. To vše se dozvíte na výstavě
shrnující paleontologické poznatky z jižních
Čech, která má tři prolínající se roviny:
Textově obrazové tabule představují vývoj
jihočeské krajiny – od vzniku rybníků se na výstavě vydáme hlouběji a hlouběji do minulosti a
skončíme až v období permokarbonského pralesa. Druhou linii výstavy tvoří jihočeské zkameněliny, především různě fosilizované až fosilní
dřevo různých stromů. Třetí rovinou jsou pak
návštěvnicky vděčné ukázky zkamenělin a dalších paleontologických nálezů odjinud z Čech
anebo ze zahraničí, které představují tzv. vůdčí
zkameněliny jednotlivých geologických dob.
Uvidíte tedy krásné ukázky zkamenělých plavuní, přesliček a kapradin, jakož i kostru drobného dinosaura, komára v jantaru anebo mamutí
stoličku. Pro děti jsou připraveny pracovní listy
dvou obtížností (věkových kategorií) a po jejich
zdárném vyplnění také kladívka, aby si mohly
nalézt svou vlastní pravou zkamenělinu a domů

k Panně Marii Bolestné na Svákově
v neděli 5. července 2015
14.30
15.00

Troubení Soběslavského
žesťového kvarteta
Poutní mše svatá

Noc kostelů 2015

OHLÉDNUTÍ ZA 4. NOCÍ
V BLATSKÉM MUZEU
Výstava Zkamenělá minulost jižních Čech
byla otevřena během 4. noci v Blatském muzeu, která nesla podtitul „Noc dávno zaniklých
světů“ a proběhla v pátek 12. 6. na zahradě a
v expozičních i výstavních prostorách Rožmberského domu. Tuto příležitost si nenechalo ujít
asi 115 návštěvníků. Po úvodním slovu RNDr.
Daniela Abazida popsal RNDr. Petr Rajlich,
CSc., geolog Jihočeského muzea a jeden z autorů výstavy, hlavní rysy vývoje jihočeské krajiny
během jednotlivých geologických dob. Velký
úspěch sklidila scénka návštěvy hraběte Kašpara Šternberka (jednoho z nejvýznamnějších přírodovědců 19. století, slavného paleontologa a
zakladatele Národního muzea v Praze) v dílně
prodejce zaručeně pravých jihočeských zkamenělin, sám pan hrabě poté provedl návštěvníky
výstavou. To už ale děti netrpělivě čekaly na své
pracovní listy, po jejichž vyplnění se mohly
s kladívky a hrabičkami vydat na naši fiktivní
paleontologickou lokalitu a v ní objevit originální zkameněliny z prvohorního pralesa. Zvuky kladívek se tu díky tomu ozývaly zhruba od
sedmé hodiny až do půl desáté a nikdo nepřišel
pokračování na str. 11

Dne 29. 5. v Soběslavi proběhla již třetí Noc
kostelů. Letos připadl celoevropský termín konání na stejný den jako tradiční soběslavské
Rolničkování, což pro nás byla výzva. Upustili
jsme mimořádně od dětského programu a museli jsme jednotlivé pořady uskupit tak, abychom
vše stihli do ohňostroje. Pravda, ne vše se zdařilo, kvůli rachejtlím jsme museli na chvíli přerušit
krásný koncert v kostele sv. Víta, nicméně sbormistr Čeněk Svoboda nečekanou přestávku využil k zajímavému povídání o roli světla během
svátečních liturgií. Možná, že právě takovéhle
věci dávají Noci neopakovatelný charakter.
Děkujeme všem, kteří při organizaci Noci
kostelů jakkoli pomohli, nebylo jich málo. Děkujeme všem účinkujícím a hlavně děkujeme
Vám, návštěvníkům, že jste přišli, protože Noc
kostelů je především nocí otevřených dveří a
světla a bez Vás by neměla smysl. Snad jste každý zaslechl té noci “hlas, který hovořil Vaším
jazykem.”
Na shledanou příští rok při Noci kostelů
2016!
Za organizační tým Zdeněk Kozlíček
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pokračování ze str. 10
zkrátka. Zlatým hřebem teplého letního večera
se pak stal koncert táborských hudebníků Josefa
Duška a Ivana Kubáta (Flying Parties), jejichž
výlet do hudební minulosti (známé české i světové hity 60. – 90. let) příjemně zněl zahradou
Rožmberského domu až do 22. hodiny.

ANTONÍN ŠKODA (1935 – 2000)
K nedožitým 80. narozeninám a současně
k 15. výročí úmrtí sochaře a keramika Antonína
Škody (3. 11. 1935 – 14. 5. 2000) pořádáme ve
Weisově domě ve Veselí nad Lužnicí od 9. 6. do
26. 7. výstavu věnovanou jeho dílu. Antonín
Škoda se narodil v Soběslavi, ale dětství a celý
život prožil ve Veselí nad Lužnicí. Školu absolvoval v roce 1953, byl přijat na UMPRUM, ale
studium ukončil předčasně. Byl členem výtvarných skupin Jih a Klub a členem Svazu československých výtvarných umělců. Pravidelně
vytavoval doma i v zahraničí. Jeho jméno je výrazně spojeno s výrobním družstvem Jihotvar,
pro které v 60. letech navrhoval výrobky. Zrea-
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lizováno jich bylo asi 600, Jihotvar se tehdy stal
pojmem a Antonín Škoda se zařadil ke špičce
tehdejších českých keramiků. Po odchodu z Jihotvaru na počátku 70. let se věnoval volné
tvorbě a realizoval četná díla ve spojení s architekturou, a to jak v interiérech, tak i v exteriéru.
V 90. letech se vrátil k drobnější keramice, poslední jeho díla vznikla v hrnčírně v Klikově. Keramika Antonína Škody je charakteristická
velkou lyričností, vtipem, častými pohádkovými motivy. Je rozptýlena mezi lidmi, bohužel
souhrnně není vystavena. Antonín Škoda je
podle názoru řady svých kolegů dodnes nedoceněným umělcem evropského významu.

PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM
Již potřinácté Vás letos zveme na výpravy do
přírody, které pořádá Blatské muzeum ve spolupráci s dalšími partnery v regionu. Aktuální
program najdete v letácích, které jsou k dispozici v muzeu, anebo na internetových stránkách
www.blatskemuzeum.cz v oddíle Exkurze.
V červenci Vás zveme na procházku do Tábora,
konkrétně kolem rybníka Jordán, který v nedávné době prošel odbahněním:
· sobota 25. 7. - Jordán

procházka kolem Jordánu zaměřená na problémy kvality vody v nádrži
vedoucí: RNDr. Ing. Vladimír Říha, CSc.
sraz: Tábor, břeh Jordánu pod gymnáziem, 9 h
Na všechny muzejní akce Vás srdečně zvou
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček
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Z kalendáře akcí
na červenec vybíráme:
 1.7.-31.8. Vlasta Nýdlová - Fotografie hradní věž Hláska. Vernisáž výstavy se
koná ve středu 1. července od 18 h

 2.-12.7. Setkání s hudbou v Soběslavi

2015 aneb Letní kurzy komorní hudby
– 7. ročník koncertů vážné hudby a jazzu.
Každý večer se konají koncerty pro veřejnost v kostele sv. Víta, v Galerii v kostele
sv. Marka, v kulturním domě nebo na
městském koupališti od 19 h

 2.-26.7. Pavel Drda – Aloha – plastiky,
reliéfy - Galerie v kostele sv. Marka, vernisáž čtvrtek 2.7. od 18 h

 5.7. Pouť na Svákově od 14.30 h
 18.7. O pohár starosty města – fotbalový
turnaj mužů pořádá FK Rašelina Soběslav
– sportovní areál od 10 h

 18. – 19.7. Kubešova Soběslav 2015

21. ročník mezinárodního festivalu dechových hudeb na náměstí Republiky,
podrobnosti KDMS

 31.7. Martin Micka – Obrazy - Galerie
v kostele sv. Marka, vernisáž od 18 h
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ZE SOBĚSLAVSKÝCH MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Duhové okénko
Výlety a návštěvy
Na začátku června jsme oslavili Den dětí, děti měly
možnost vidět ukázku canisterapie, dováděly s klaunem, na
zahradě si zasoutěžily a děti z oranžové třídy
dokonce získaly řidičský průkaz na koloběžku.
Navštívit nás přišla paní myslivkyně Tereza
Šonková, která vysvětlila dětem, jak se chovat
v lese a co všechno mají myslivci na starosti.
Děkujeme za poučnou besedu. Teplé jarní, někdy téměř až letní počasí přímo vybízí k tomu,
abychom trávili co nejvíce času venku na čerstvém vzduchu. Na zahradě se staráme o rostliny na záhoncích, pozorujeme hmyz a na
dopravním hřišti trénujeme jízdu na koloběžkách. Poradit o bezpečném chování v silničním
provozu nám přišla policistka nstržm. Romana
Šuléřová. Vysvětlila dětem, jak bezpečně pře-

cházet silnici, co všechno má zvládat cyklista a
čím má být vybaveno jízdní kolo. Za poučné a
zajímavé povídání moc děkujeme. Vydali jsme
se na výlety po okolí, např. do Hronovského
lesa, starší děti se dokonce vypravily až na rozhlednu Svákov. Naším tradičním a oblíbeným
cílem procházek je farma pana Kubeše. Hezké
počasí jsme také využili k poznávání našeho
města. Vyšli jsme hned několikrát, po proudu
Černovického potoka, na náměstí, do muzea
Rožmberský dům, do knihovny, na stadion, ke
kinu, zkrátka prochodili jsme naše město křížem
krážem. Všechny třídy na závěr školního roku
také vyjely na výlet autobusem, mladší děti se
vypravily do ZOO Dvorec u Borovan. Předškoláci vyrazili na celodenní výlet, hnědásci do Sedlečka na farmu Daisy, kde se jim celý den
věnovali její majitelé, Bočánkovi. Děti ze zelené
třídy pozval starosta obce Višňová, Pavel Štefan,
na svou farmu a do obory, i jemu patří náš dík.

Týden čtení
Pátý týden čtení dětem v ČR připadl na první
červnový týden. Naše školka je také zapojena do
projektu Celé Česko čte dětem, a tak nám do
školky přišli číst rodinní příslušníci, maminky,
babičky i starší sourozenci. Naše pozvání také
přijal starosta Ing. Jindřich Bláha, přečetl dětem
úryvek z knihy Malý princ. Děti mu jako poděkování připravily pohoštění. Ještě jednou bychom mu chtěli poděkovat, že i přes svou
vytíženost přišel mezi nás.

Rozloučení s předškoláky
V úterý 16. června proběhlo v prostorách
Společenského centra Soběslavska slavnostní
stužkování předškoláků ze zelené a hnědé třídy.
Hudební dárek pro naše předškoláčky přinesl
houslový sbor ze ZUŠ pod vedením pí učitelky
Vaňkové. Touto cestou jí i dětem děkujeme za
krásný zážitek. Naši předškoláci si na památku
na MŠ odnesli medaile a DVD s fotografiemi.
Kolektiv MŠ Duha

MŠ Nerudova
Zpíváme babičkám

à

Radost babičkám přinášíme s dětmi ze třídy sluníčkové a měsíčkové každý rok.
Poslední hudební vystoupení
v tomto školním roce se časově posunulo, ale
dětem ani babičkám to vůbec nevadilo. Zazpívali jsme, zatančili a popřáli všem obyvatelům
Senior domu dodatečně ke Dni matek. Nezapomněli jsme ani na malé dárečky. Babičky opět
nezklamaly a ušily dětem krásné pejsky. Moc
děkujeme i za dobré pohoštění. Velký dík patří
také P. Marešové a L. Haplové, které se o naše
nejmenší vždy vzorně postarají.

Oslava Dne dětí
V letošním školním roce jsme oslavili Den
dětí tradičně na školní zahradě, a to ve čtvrtek
28. 5. Hudební program agentury Doremi zpestřil určitě jedno krásné odpoledne všem zúčastněným. Písničky pro malé kovboje rozveselily
všechny diváky. Děti si odnášely domu plno dárečků a odměn. Po ukončení hudebního programu děti čekala sladká dobrota. Majitel pekárny
Peta Ing. J. Kouba věnoval dětem k jejich svátku
buchtičky s krémem, na kterých si pochutnaly
jak děti tak i dospělí. Dětský den se vydařil. Vedení mateřské školy děkuje starostce obce Dírná
J. Vackové za zapůjčení velkého stanu, dále majiteli pekárny Peta Ing. J. Koubovi za občerstve-

ní, panu Boušovi za balonky pro děti a kafíčko
pro rodiče. Nesmíme zapomenout na šikovné
maminky, které upekly dobré koláčky a dortíky.

Oslava Dne dětí v DDM
Každým rokem se předškolní děti těší na
soutěže pořádané Domem dětí a mládeže v Soběslavi. Nebylo tomu ani jinak v pondělí 1. 6.
Pro děti bylo připraveno mnoho úkolů a soutěží
na hřišti u DDM. Všichni je plnili s velkou odpovědností. Vždyť mohli za „papírové penízky“
nakupovat v malém obchodě a vše co dostali, si
odnášeli domů. Úsměv dětí na tváři znamenal
spokojenost a radost z prožitého dopoledne.
Velký dík patří zaměstnankyním DDM, které se
o naše děti vzorně postaraly.

Hurá na výlet!
Všechny děti z mateřské školy se těšily na
naplánované výlety, které se uskutečnily pro
nejmenší děti 1. 6. a pro předškolní třídy a třídu
kytičkovou 11. 6. Cílem trasy byl Týn nad Vltavou – otáčivé hlediště. Děti zhlédly pohádku
O líném Vojtíškovi. Prostředí krásného přírodního parku, kde se pohádka odehrála, nadchlo
všechny diváky. Děti byly spokojené, plné
zážitků a dojmů.

Policie ve školce
Středeční červnové dopoledne 10. 6. přineslo pro děti neobyčejný zážitek. Na školní zahradě jsme přivítali paní Šuléřovou - policistku
pokračování na str. 13
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Stužkování
Velký den našich předškoláků začal 8. června v místním kině. 61 budoucích školáků
nastoupilo na slavnostní stužkování za přítomnosti místostarosty Mgr. Vladimíra Drachovského, ředitelky Bc. Evy Kuklové a paní
učitelek. Byl to opravdu významný den jak pro
děti, tak i pro jejich rodiče. Atmosféru umocnilo
hudební vystoupení smíšeného sboru ZŠ E. Beneše pod vedením Mgr. Radky Duškové. Děti si
odnášely barevné šerpy a pohádkové knihy s věnováním. Nejedné mamince či babičce ukápla
dojetím slzička.

MŠ Nerudova - dokončení ze str. 12
z místního oddělení v Soběslavi. Vyprávěla
dětem o bezpečnosti silničního provozu a seznámila je s vybavením kola, které by jim měli
rodiče zajistit, než vyjedou na silnici. Největším
zážitkem bylo vyzkoušení neprůstřelné vesty,
která byla opravdu těžká. Policejní pouta a obušek zajímaly nejvíce kluky. Snad všechny děti si
vyzkoušely sednout si za volant policejního auta
a na malou chvíli se stát strážcem zákona. V druhé části programu čekalo děti velké překvapení.
Ukázka výcviku policejních psů byla také zážitkem. Pejskové Ryč a Hyro poslouchali na slovo.

vodního oddělení Policie ČR v Soběslavi za
zajímavý a poučný program, který si pro naše
děti připravili.

Všichni naši předškoláčci, přejeme vám
hodně úspěchů ve škole a rodičům moře trpělivosti.
Kolektiv MŠ Nerudova

Vedení mateřské školy Nerudova děkuje
npor. Mgr. M. Mácovi, nstržm. Šuléřové a podpraporčíkům L. Rysovi a M. Suchému z ob-

ZŠ E. Beneše
Atletický čtyřboj
V úterý 26. května se naše škola
zúčastnila okresního přeboru
v atletickém čtyřboji v Táboře.
Každý ročník reprezentovalo tříčlenné družstvo dívek a chlapců. V konkurenci
17 škol si naše družstva vedla velmi dobře.
5. ročník: chlapci 7. místo, družstvo dívek
reprezentovalo školu každý rok, a pokud jelo ve
složení Beránková, Podlahová a Vančatová,
vždy stálo na stupních vítězů. Letos obsadily
krásné druhé místo a v jednotlivcích byla Adriana Beránková třetí a Karolína Podlahová druhá.
4. ročník: chlapci 7. a dívky 11.
3. ročník: chlapci 9. a dívky 6.
2. ročník: chlapci 6. a dívky krásné 3. místo
Závodů se zúčastnili i žáci 1. tříd. Již na školní olympiádě si vedli velmi dobře a nezklamali
ani v Táboře. Dívky se umístily na velmi pěkném šestém a chlapci skončili na vynikajícím
druhém místě. V jednotlivcích byl třetí Dominik
Šrubař.
Všem závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho sportovních
úspěchů při dalších závodech.
Mgr. Miluše Králová

Fotbal mladší chlapci
V úterý 2. 6. se chlapci 6. a 7. tříd zúčastnili
okresního kola v malé kopané v Malšicích. Po
velmi dobrém výkonu ve skupině, kde jsme remízovali i s pozdějším vítězem celého turnaje,
jsme obsadili 2. místo. Od toho se pak odvíjela

další účast na tomto turnaji. V boji o konečné
4. – 6. místo jsme již tak úspěšní nebyli a oba zápasy prohráli 2:3. Celkově jsme tedy skončili
šestí ze 13 zúčastněných.
Mgr. Jan Podlaha

Pohár rozhlasu
Dne 14. 5. se v Táboře uskutečnilo okresní
kolo Poháru rozhlasu. Nejlépe si vedlo družstvo
mladších žáků (Chlaň, Petrů, Vančata, Pekař,
Staněk, Bernat, Vachromějev), kteří si svým
druhým místem zajistili postup na krajské kolo.
Další výsledky: starší chlapci 4., mladší žákyně
7. a starší žákyně 8. místo.
Mgr. Dana Vorlová
pokračování na str. 14

Tomáš Petrů a Daniel Chlaň na druhém místě
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E. Beneše - dokončení ze str. 13
EDISON v Soběslavi
První červnový týden se naše škola a současně gymnázium staly dějištěm přehlídky asijských zemí, jejichž zástupci v podobě vysokoškolských
studentů k nám do České republiky přijeli v rámci projektu EDISON.
Celý týden jsme se seznamovali s životem, zvyky, kulturou či oblíbenými
sporty v zemích jako je Gruzie, Jordánsko, Čína nebo Singapur. Kromě již
zmíněného bylo pro žáky největší zkušeností možnost otestovat svoje
znalosti anglického jazyka v praxi. Za možnost zúčastnit se tohoto projektu bych rád poděkoval Mgr. Davidu Pánkovi z Gymnázia Soběslav, který
nás k této akci přizval. Za sebe mohu říci, že tato spolupráce fungovala
bezvadně a budeme se všichni těšit na další.
Mgr. Jan Podlaha

ZŠ Komenského
VPE Dlouhé Stráně
Dne 26. a 27. května pořádala SPŠ Tábor exkurzi na
VPE (Vodní přečerpávací
elektrárna) Dlouhé Stráně a
poté prohlídku Tajmac – ZPS ve Zlíně v rámci
spolupráce s naší školou. SPŠ si vybrala 20 žáků
naší školy (vybíralo se z osmých tříd) spolu s pí
učitelkou Lukešovou a p. učitelem Koldanem.
V úterý ráno jsme vyrazili od školy na cestu
do Jeseníku, kde se nachází VPE Dlouhé Stráně.
Když jsme dorazili na místo, dostali jsme helmy
a šli s průvodci do tunelů. Viděli jsme, jak se začala točit turbína, která přečerpávala vodu z horní nádrže do dolní. Byl to zážitek, na který se
nedá zapomenout. Viděli jsme turbínu, procházeli jsme se v tunelech a průvodci nám vysvětlovali, jak všechno funguje. Dozvěděli jsme se, že
ve dne, kdy je spotřeba energie vyšší, se voda
pouští dolů a vytváří potřebnou energii, a v noci,
kdy je zase naopak menší, se voda přečerpává
zpět do horní nádrže. Po prohlídce nás pan řidič
vyvezl k horní nádrži, která je ve výšce 1353 m
n. m. Nahoře jsme bohužel nic neviděli, neboť
byla hustá mlha, ale podívali jsme se alespoň na
dolní nádrž. Když exkurze skončila, odjeli jsme
na jih do Otrokovic na zdejší internát. Přespali
jsme a další den jsme se vydali do Zlína.
Ve Zlíně jsme navštívili firmu Tajmac – ZPS,
kde nám ukázali, jak se vyrábí obráběcí stroje a
jiné součástky. Po prohlídce jsme navštívili centrum Zlína, kde jsme měli dvě možnosti. Někteří
zvolili rozchod a někteří navštívili Baťův mrakodrap a Muzeum obuvi. V mrakodrapu si mohli
vyzkoušet výtah páternoster a porozhlédnout se
na vyhlídce v 16. patře.
Poté jsme poobědvali a vydali se na zpáteční
cestu k domovu.
Exkurze pro nás byla nevšedním zážitkem.
Adam Růžička 8. A

Vítězný fotbalový okres
Chlapci ze 4. a 5. tříd naší školy si vybojovali
postup na krajské kolo fotbalové soutěže
McDonald´s Cup, když dne 25. 5. 2015 dokázali
postupně porazit ZŠ Malšice, ZŠ Planá nad
Lužnicí a ZŠ Husova Tábor a následně postoupili do nově vytvořené finálové skupiny. Zde

opět pokračovali na vítězné vlně, protože vyhráli
se ZŠ Bolzano, ZŠ Mladá Vožice, ZŠ Dražice a
nerozhodný výsledek zaznamenali se ZŠ E. Beneše Soběslav. Stali se celkovými vítězi této soutěže s deseti body. Chlapci hráli s příkladným
nasazením, proto jim patří velké poděkování.
O dva dny později kluci zahájili boje na krajském kole v Českých Budějovicích. Nevedli si

špatně, když porazili ZŠ Blatná, remizovali se
ZŠ Třeboň a v posledním utkání skupiny jim stačil pouhý bod k postupu do semifinále, který bohužel nedokázali uhrát. Čekal je duel o konečné
páté místo v turnaji. Tento úkol splnili. Doufáme, že hoši budou skvěle reprezentovat naši
školu i v následujících letech.
Ilona Klimešová
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Maturitní zkoušky na gymnáziu
Dne 29. 5. 2015 proběhl ve vyzdobených
prostorách soběslavského kulturního domu
slavnostní ceremoniál. Absolventi gymnázia
převzali z rukou starosty Ing. Jindřicha Bláhy a
třídních učitelek Mgr. Jitky Balounové a Mgr.
Lenky Štěpánové maturitní vysvědčení. Bývalí
studenti 4. A a 6. B tak uskutečnili další důležitý
krok na své dosavadní cestě životem.
Na startovní čáru maturitní zkoušky, skládající se ze státní a profilové části, nastoupilo

Projekt Edison na
soběslavském gymnáziu
Studenti Gymnázia Soběslav a žáci ZŠ
E. Beneše měli možnost vyslechnout a zhlédnout prezentace vysokoškoláků z exotických
zemí (Indie, Pakistán, Indonézie, Gruzie, USA,
Čína, Jordánsko). V týdnu od 1. 5. do 5. 5. 2015
osm studentů z těchto zemí pobývalo v našem
městě a mimo výuky se pravidelně scházeli s
našimi studenty na sportovní a kulturní akce.
David Pánek

v obou maturitních třídách na začátku školního
roku celkem 52 studentů. Dva studenti z důvodů
nedokončení závěrečného ročníku však maturitní zkoušku nekonali. Písemnou část státní
zkoušky úspěšně absolvovali všichni studenti a
studentky. A to včetně matematiky, ve které
v České republice neuspěla téměř čtvrtina maturantů. V ústní části státní a profilové zkoušky
neuspěli celkem tři studentky a studenti z chemie, biologie a anglického jazyka. Opravnou
zkoušku budou muset vykonat v podzimním
termínu. Patnáct studentek a studentů dosáhlo
svými pěknými výkony před zkušební maturitní
komisí na vyznamenání, šest dokonce složilo
zkoušku dospělosti se samými výbornými.
Mezi tyto mimořádně úspěšné patřili Tereza
Pužíková, Jan Waltl, Jan Dvořák, Magdalena
Hašplová, Alena Hošková a Monika Krejčí.
Místostarosta města a předseda školské rady
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“. Za
tuto činnost patří velké poděkování a obdiv.
Při maturitní zkoušce došlo na zajímavé,
úsměvné, ale i neobvyklé situace. Tak například

po dobu zkoušky se nedaleko oken zkušební
místnosti zcela nečekaně usídlil roj včel. Ještě
tři dny před začátkem ústní zkoušky hrozilo, že
její řádný průběh bude narušen vrtáním pilotů
pro novou sportovní halu. Díky pomoci městského úřadu a velké vstřícnosti stavební firmy
byly práce provedeny během soboty a neděle.
Při zkoušce musela také zasahovat záchranná
služba při zdravotní indispozici jedné ze studentek. Vše naštěstí dobře dopadlo, ale zároveň
ukázalo významnost a náročnost maturitní
zkoušky.
Srdečná slova studentů ve zcela zaplněném
sále, moderování celého ceremoniálu zástupcem ředitele Mgr. Radimem Jindrou, závěrečný
projev ředitele gymnázia a státní hymna na samém konci slavnosti byly důstojným poděkováním nejenom učitelům a absolventům, ale také
rodičům a všem blízkým, kteří se zasloužili o
krásný závěr jedné životní etapy mladé generace. Této mladé generaci přejme hodně úspěchů
v dalším studiu, hodně štěstí a zdraví v osobním
životě. Nám všem přejme, aby to byli právě absolventi soběslavského gymnázia, kteří budou
do světa šířit dobré jméno sobě, dobré jméno
školy a dobré jméno našeho krásného města.
Mgr. Petr Lintner - ředitel
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A jak vnímali jejich návštěvu naši studenti?
Zde jsou postřehy jednoho z nich:
Minulý týden jsme měli to štěstí, že jsme
mohli strávit skvělých pět dní se zahraničními
studenty, kteří k nám přijeli v rámci mezinárodního projektu Edison. V hodinách využili své
prezentace o zemích, z nichž pocházejí. Většina
z nich byla z Asie, takže jsme se dozvěděli
mnoho zajímavého.
Na doporučení učitelů jsme se s nimi několikrát sešli i po škole, což bylo díky neformální
atmosféře příjemnější pro obě strany. Přátelsky
jsme si popovídali a velice se sblížili.
Děkujeme projektu Edison a naší škole za to,
že nám tuto zkušenost zprostředkovala - všichni
jsme si to užili.
Za studenty 5. B Martin Lotter

Nastal týden, na který všichni studenti přihlášení do tohoto programu čekali. V sobotu
2. 5. ve večerních hodinách opustil náš autobus
Soběslav a čekala nás velice dlouhá cesta. První
fascinující věc při příjezdu do Dánska byly větrné elektrárny na každém rohu a fakt, že tato
země je téměř placka s domy roztroušenými
mimo vesnice a města.
Před partnerskou školou na nás již čekali
naši noví, ,,adoptivní‘‘ rodiče společně s dánskými přáteli a vřele nás uvítali. K našemu potěšení (avšak i údivu) svítilo slunce a bylo
poměrně teplo. Všichni totiž čekali vítr a déšť.
Jak nám bylo řečeno, počasí zde není moc příjemné. To se i v dalších dnech ukázalo.
Neděle byla dnem seznamování, ubytování
se, prohlížení okolí a zazněly také první anglické
rozhovory s rodiči, kteří se zvídavě vyptávali.
V pondělí se všichni studenti, jak čeští, tak
dánští, sešli ve škole, aby se lépe poznali a posí-

lili týmového ducha při zapeklitých úkolech. Na
české studenty také čekalo milé uvítání od místního ředitele. Odpoledne jsme se vydali v týmech do města Struer, kde se škola nachází.
Naším úkolem bylo pořídit jeho fotografie.
V úterý jsme bičováni dešťovými kapkami
vyjeli do vikingské vesnice, kde jsme byli seznámeni s životem Vikingů v dobách jejich největší slávy, s jejich bohy, zvyky a stavbami,
většina studentů si vyzkoušela i střelbu z luku.
Odpoledne pro nás mělo být krásným zážitkem,
protože nás čekal nejdříve výhled z majáku a
poté procházka po pláži Severního moře, které
omývá západní část Dánska. Po výstupu na maják se do nás opřel velmi silný vítr, a když poslední opozdilci sestupovali dolů, strhl se prudký
liják, který ovšem pomalu ustal a čekaly nás
krásné chvíle strávené na pláži. Sbírali jsme mušle, kameny a pouštěli draky, kteří se v silném větru
pokračování na str. 16
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třepotali a vzpouzeli se svým pánům, my jsme se
je ale ze všech sil snažili udržet na provázku.
Středa byla dnem, kdy jsme se vrátili zpět
v čase. Měli jsme totiž tu čest zavítat do skanzenu ve městě Aarhus, kde se nachází malé středověké městečko. Průvodkyně nás provedla
několika domy a vždy nám vyložila, co se tam
dělo a jak v nich lidé žili. Jedním z domů bylo
také rodiště slavného Hanse Christiana Andersena. Návratem do reality pak pro nás byla možnost
jít utratit nějaké peníze do centra města, kde bylo
velké množství nejrůznějších obchodů.
Po příjezdu z výletů bylo vždy na našich
dánských kamarádech, aby vymysleli program.
Většinou jsme chodili hrát míčové hry buď ven,
nebo dovnitř do školy. Na čtvrtek se asi většina
z nás těšila nejvíce - čekal nás totiž Legoland.
I přes horší počasí všichni při jeho návštěvě zažili mnoho legrace na atrakcích, jako jsou třeba
horské dráhy nebo dokonce robotická ruka
mávající s vámi všemi směry.
Na počest přátelství dánských a českých studentů jsme po návratu z Legolandu společně za-

sadili ovocný strom a poté povečeřeli všichni
pohromadě ve škole.
Uteklo to jako voda a v pátek ráno už zase
stojíme u autobusu připraveni odjet domů, je čas
se rozloučit. Chvíle plné objetí a vřelých slov
zaplnily poslední okamžiky s našimi přáteli,
vracíme se zpátky a těšíme se, až nás dánští studenti přijedou v září navštívit.
Cestou zpět jsme se zastavili v dánském obchodním domě a utratili své poslední peníze za
suvenýry a dárky pro rodinu nebo kamarády.

Poslední zastávkou byl Hamburk, kde jsme měli
možnost vidět obrovský přístav plný přepravních i malých soukromých lodí. Náhodou zde
zrovna probíhal festival k příležitosti 825. výročí založení a přístavem proplouvaly staré lodě
s vysokými stěžni a bělostnými plachtami.
Byla to krásná tečka na závěr týdne. Teď už
nezbývá, než se těšit na září.
Za 38členný tým studentů
soběslavského gymnázia:
Tereza Krchová, 1.A

Konec školního roku v základní škole praktické
Ve čtvrtek 21. května se naši žáci zúčastnili recitační a pěvecké soutěže „Talent“ v Táboře, odkud si přivezli mnoho diplomů za medailová
místa.
Ve středu 3. června jsme díky financím z grantu podpory sportu Jihočeského kraje mohli i v letošním roce uskutečnit lehkoatletické závody
pro žáky z Veselí nad Lužnicí a Soběslavi. Velkou motivací pro všechny
je putovní pohár pro vítěznou školu, který opět do Veselí neputoval, ale
zůstal doma v Soběslavi.
V lehkoatletickém čtyřboji sportovních her mládeže se stejně jako
v loňském roce probojoval Jan Bartoň až na celorepublikové kolo, které
se konalo 11. června v Ústí nad Orlicí. Honzík opět předvedl svou výbornou kondici a i přes velké teplo na stadioně si doběhl pro krásné druhé
místo v běhu na 60 m. Patří mu velká gratulace a pochvala za vzornou
reprezentaci školy.

Ve středu 17. června se s dětmi vypravíme na výlet do našeho hlavního
města a s těmi menšími na přírodovědnou vycházku po okolí Soběslavi.
Dětem i rodičům přejeme krásné prázdniny plné sluníčka, odpočinku a
dobré zábavy.
Mgr. Jana Drsová

Ohlédnutí za Bambi 2015
První den pršelo, ale byl úspěšný
První den Bambi 2015 začal hodinu po poledni v Domě dětí a mládeže Soběslav. Protože
vydatně pršelo, byli jsme rádi, že Domeček nám
otevřel své prostory. Na všech chodbách bylo
živo. V divadelním sále se střídaly soubory ze
Sezimova Ústí, Tábora, Soběslavi, Veselí nad

Lužnicí, Plané nad Lužnicí i Radenína. Program
byl doslova nabitý a už po třech hodinách bylo
jasné, že budeme protahovat o hodinu. To nám
však nevadilo, protože v Domečku bylo útulno a
všichni k sobě měli tak blíž. Setkali se tu také
někteří, kteří se viděli na naší akci před rokem.

První den zahájil ředitel Bambi 2015 Josef
Musil se starostou města Soběslav ing. Jindřichem
Bláhou, a to už na jeviště nastupovaly mažoretky
ze Sezimova Ústí, ty vystřídal taneční kroužek
z Dětského domu Radenín, pak následovala
pokračování na str. 17
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praporová a bubenická exhibice Táborské gardy, mažoretky a roztleskávačky ze Soběslavi,
kytaristé z Domu dětí a mládeže z Tábora, Street
dance z Tábora, orientální tance Jumanah z Tábora, kytaristé z Domu dětí a mládeže z Veselí
nad Lužnicí, soběslavská škola orientálních tanců Intessar, divadelní kroužek z Veselí nad Lužnicí, host Bambi 2015 mladá zpěvačka Gabriella
Jiráčková a vše ukončil historický šerm z Veselí
nad Lužnicí. Ve všech klubovnách a ostatních
prostorech Domečku na návštěvníky čekala výtvarná dílna, výroba šperků, tisk a malování na
látku, malování na obličej, slackline, Želečtí dobrovolní hasiči, práce s buzolou, vázání uzlů, práce s mapou, letečtí modeláři z Veselí nad Lužnicí
a Plané nad Lužnicí a stanoviště mladých vodních záchranářů.
Každý si mohl vybrat a zabavit se. Hlavně
účinkující viděli a slyšeli své kamarády z jiných
organizací a měst, a tak mohou porovnávat.
Další dny Bambi úspěšně pokračovala v Táboře, Chýnově a v Plané nad Lužnicí. Svůj účel
a poslání splnila a také média jí tentokrát dala
větší prostor než předešlé roky. V Soběslavi
jsme zaznamenali 2 780, v Táboře 4 815, v Chýnově 2 034 a v Plané nad Lužnicí 2 237 návštěvníků, tzn., že letošní Bambi 2015 navštívilo
zaznamenaných 11 866 zájemců o volnočasové
aktivity dětí a mládeže Táborska a Soběslavska.
Riki Jiří Řeháček
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Informace z DDM
· K 12. červnu v DDM

skončily zájmové
kroužky pro školní rok
2014-2015, nicméně
činnost pokračuje
pořádáním letních táborů.
Již od 4. do 11. července se vydáme na
oblíbený cyklotábor do Tuště u Suchdola
nad Lužnicí, poté budou následovat dva
turnusy příměstských táborů (13. - 17.7.
a 20. - 24.7.) Poslední příměstský tábor
(17. - 21.8.) ukončí letní činnost DDM.
Celkem se všech pořádaných táborů
zúčastní 120 dětí.

· V novém školním roce budeme nabízet dětem

i dospělým na padesát zájmových kroužků.
Již nyní o prázdninách se můžete s nabídkou seznámit na našich webových stránkách www.ddmtabor.cz v sekci kroužky.
Nový systém – klientské centrum, umožní
přihlašování dětí i dospělých na kroužky,
akce i tábory. Bližší informace o tomto postupu přineseme v dalším čísle Hlásky spolu s přehledem všech zájmových kroužků
ve školním roce 2015-2016.
Přejeme všem dětem i rodičům krásné
prázdniny a budeme se těšit na shledanou
v novém školním roce.
Jaroslava Kohoutová
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KAČKY JSME
VYPUSTILI DO VLN
V neděli 7. června jste mnozí
Soběslavští přijeli obětavě fandit svým kačenkám na benefiční závod gumových kaček do
Českého Vrbného. Kaček plulo více než 1600 a
z toho 48 velkých, nafukovacích závodnic.
Počasí bylo více než pěkné, a tak jste mnozí
nevydrželi a koupali se společně s kačkami. Viděli jste pět závodů, někteří si odvezli cenu, kterou jim kačka vyhrála.
Vyzkoušeli jste nápadité interaktivní hry, viděli Otesánka, vyráběli kačenky, pohráli si
s hračkami a mohli si nacvičit záchranu a oživení
tonoucího.
Nádherný výtěžek závodu - cca 150 tisíc korun! - bude rozdělen mezi dvě neziskové organizace: naši obecně prospěšnou společnost I MY a
společnost APLA Jižní Čechy a využit bude na
zajištění služeb pro děti s postižením a osoby
s autismem a pro jejich rodiny.
Částka 75 tisíc korun nám například umožní po
dobu jednoho roku zajistit terénní službu ranou
péči pro dvě rodiny malých dětí s postižením.
DĚKUJEME! Děkujeme firmě ajshop.cz za
bezplatnou tvorbu a správu webu pustkacku.cz a
vám všem, kteří jste nám věnovali ceny, kačky,
čas a energii! Bez vás by to nešlo. Upřímně si
vaší pomoci a podpory vážíme, těšíme se na ročník 2016 a přejeme pohodové prázdniny se
spoustou radosti a odpočinku.
Klára Csirková I MY, o.p.s.

Že se v Senior domě nic neděje? Proč nejsou o něm
žádné zprávy? Proč není článek o starouškách?
To jsou otázky, které jsem nejednou zdůvodňovala. Je to proto, že letošní rok v našem domově začal chřipkami a trvalo to skoro tři měsíce, než
se klienti dali dohromady.
Některé akce jsme museli odložit, nebo dokonce zrušit, mezi jinými
i čarodějnice.
Jednou z akcí, která se konala, byla soutěž v domově pro seniory v Budislavi, Budislavská perla. Naše družstvo skončilo třetí, ale byl to úspěch,
soutěž byla velmi vyrovnaná, dostali jsme sladkou odměnu. Další z konaných akcí bylo vystoupení obou mateřských škol ke Dni matek, vystoupení ZŠ Komenského a koncerty pěveckých souborů Novity a Anonym
Voice. Jsme moc rádi za každé vystoupení, které se u nás koná, je to krásné zpestření pro naše klienty. S koncem školního roku za námi chodí děti
z MŠ Duha a ZŠ Komenského – není to z důvodu vystoupení, ale přišly se
podívat, jak se vyrábí výrobky, které si odnášejí domů. V červnu nás čeká
soutěž v kuželkách a Vítání léta s táborákem. O tom ale zase příště.
Za Senior dům Lada Haplová

Putování za vodníkem Nadýmáčkem
Jednou z akcí na Den dětí bylo oživení pohádek Jiřího Lesslera „Putování za vodníkem Nadýmáčkem“, které se konalo v neděli 31. května. Děkujeme touto cestou paní Lesslerové, která nám knihu poskytla, a podle
pohádek se chystáme s dětmi putovat na pokračování při dalších dětských
dnech. Jsou to cesty za zábavou a putováním po místech v Soběslavi, které děti mnohdy ani neznají. Děkujeme touto cestou i firmě Eurovia, která
nám jako prvním umožnila průchod pod železničním koridorem a nad Andělskou strouhou. Děti a jejich doprovod mají tímto celoživotní vzpomínku, že oni při této akci byli první, kdo prošel k rybníku Nadýmač
průchodem.
Marcela Hánová
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Rybářské závody pro děti
V sobotu 23. 5. proběhly tradiční závody
v lovu ryb organizované MO ČRS Soběslav pro

děti ve věku do 15 let. Celkem 55 malých rybářů a rybářek obsadilo perfektně připravená
místa nad Brouskem na Černovickém potoce.
Zpestřením závodů byla ukázka některých
druhů ryb, chovu štiček a candátků. Atrakcí pro
závodníky byla návštěva koně a kozy z chovu
jednoho z členů organizačního výboru. Závodníci si také pochutnali na opečených buřtech a
různých sladkostech z domácí výroby. Před závody bylo do revíru vysazeno přes 300 kg kaprů, ale asi se „domluvili“, že budou odolávat
všem nástrahám a pamlskům. Ryby opravdu nebraly a z vody bylo nakonec závodníky vytaženo
pouze 18 kaprů, přibližně 70 ouklejí a po jednom
kusu cejna, okouna, perlína a bolena. Celková
délka ulovených ryb byla necelých 17 m.

červenec 2015
Na prvních pěti místech se umístili tito závodníci:
1. Adam Trešl
439 cm
2. Tomáš Mráz
196 cm
3. Adam Růžička
102 cm
4. Jan Kovář
92 cm
5. Dominik Kraus
89 cm
Mezi děvčaty zvítězila Tereza Dřevová
s 88 cm. Všichni úspěšní závodníci si odnesli
hodnotné ceny s rybářskou tematikou. Absolventi rybářského kroužku převzali z rukou vedoucího doklady opravňující je k lovu. Všichni
se nakonec rozešli s vědomím spokojeně stráveného dopoledne v pěkném kousku přírody.
Všem organizátorům a sponzorům akce patří
velké poděkování.
Za MO ČRS – Mgr. Petr Lintner

Festival Dobrovol 2015 je již minulostí
V sobotu 13. června se v Soběslavi na plovárně uskutečnil festival Dobrovol 2015, který
připravilo Dobrovolnické centrum Rolničky.
Tento festival byl uspořádán jako poděkování
všem dobrovolníkům za skvělou práci, kterou
odvádí nejen při návštěvách svých klientů/kamarádů, ale například za skvělou práci na letních táborech a víkendových pobytech. Jedním
z dalších důvodů bylo rozšíření povědomí o
možnostech dobrovolnictví na Soběslavsku.
Posledním, ale neméně důležitým úkolem tohoto festivalu bylo získat peníze na zorganizování
letního tábora klientů Rolničky a jejich
dobrovolníků.
Na festivalu panovala skvělá nálada, která
podkreslovala pestrý program, jenž byl zpočátku lehce narušován deštěm. Odpolední program
patřil dětem, a tak bylo možné vyzkoušet si například bodyzorbing, podívat se na taneční vystoupení skupiny Hlex, vidět ukázku Muay thay
v podání Gladiators Gym Tábor, zhlédnout císařský regiment, nebo například vidět muzikál
Pomáda v podání klientů Rolničky, vidět a
vyzkoušet si pole dance v podání Irbis
Acrobatics, a tak dále.
Na začátku večerního hudebního programu
začalo silně pršet a celý program musel být asi
na necelé dvě hodiny přerušen. Naši dobrovolníci ale neztráceli naději a našli způsob, jak návštěvníky festivalu alespoň částečně zabavit.
Když déšť ustal a vše se zdálo být bezpečné, začal s velkým zpožděním večerní program. Ačkoliv časové zorganizování následujícího dění

na festivalu bylo velice náročné, navzdory původnímu skoro dvouhodinovému zpoždění naši
dobrovolníci pracovali na maximum a nakonec
se celý festival protáhl jen o necelou půl hodinu
oproti původnímu plánu. Tímto bychom se rádi
omluvili všem, kterým jsme naším půlhodinovým zpožděním způsobili jakékoliv problémy,
ale snad se na nás nikdo nezlobí, když ani my se
nezlobíme na počasí.
Festival Dobrovol se nakonec velice povedl
a my můžeme sdělit, že výtěžek festivalu pokry-

je část nákladů na letní tábor klientů Rolničky a
jejich dobrovolníků. Ten se uskuteční poslední
týden v srpnu v Nuzicích. Děkujeme všem návštěvníkům, všem účinkujícím a program zařizujícím skvělým lidem, všem štědrým sponzorům,
bez kterých bychom festival nemohli uspořádat,
a v neposlední řadě všem dobrovolníkům, kteří
obětavě plnili své úkoly a nedbali na pestré
počasí. Děkujeme!
Za dobrovolnické centrum Rolničky
Lukáš Slabý - dobrovolník

červenec 2015
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Z činnosti hasičů Policejní zápisník
Události PS Soběslav 12. 5. – 14. 6.
 15.5. Otevření bytu ve Veselí n/L.
 16.5. Vytažení uhynulé srny z vodní nádrže
v Klenovicích.

 18.5. Odstranění následků dopravní nehody































motocyklu u obce Mažice. Při nehodě byla
zraněna jedna osoba.
20.5. Požár sazí v komíně rodinného domu
v Soběslavi.
21.5. Požár dřevěného odpadu u obce Borkovice. Zásah provedla jednotka HZS Jčk PS
Soběslav a jednotky SDHO Veselí n/L a Borkovice.
22.5. Otevření osobního automobilu v Soběslavi.
24.5. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu v Roudné.
28.5. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu ve Veselí n/L. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
28.5. Odstranění sršního hnízda ve Veselí n/L.
28.5. Požár elektroinstalace v rodinném
domě v Dolním Bukovsku. Zásah provedly
jednotky HZS Jčk PS Soběslav, PS Týn n/V a
jednotka SDHO Dolní Bukovsko.
1.6. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů v obci Hlavatce.
Při nehodě byly zraněny dvě osoby.
1.6. Požár elektroinstalace strojovny výtahu
domova pro seniory ve Veselí n/L.
2.6. Otevření bytu v Soběslavi, Jeronýmova
ulice.
3.6. Otevření bytu v Soběslavi, sídl. Míru.
4.6. Otevření bytu v Soběslavi, Družstevní
ulice.
5.6. Otevření bytu v Soběslavi, Luční ulice.
5.6. Odstranění sršního hnízda v Tučapech.
6.6. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu v Hlavatcích. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
6.6. Spolupráce s Policií ČR při pátrání po pohřešované osobě v okolí rybníka u Horusic.
7.6. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu v Soběslavi.
8.6. Odstranění nalomené větve nad vozovkou u obce Hlavatce.
9.6. Požár automobilu na dálnici D3 u obce
Myslkovice.
12.6. Pomoc při transportu pacienta do sanitního vozu v obci Řípec.
12.6. Odstranění oleje vyteklého na vozovku
z traktoru u obce Mlýny.
12.6. Odstranění včelího roje v Soběslavi.
12.6. Vyproštění psa zaklíněného v rámu kola
osobního automobilu v obci Sviny.
13.6. Odstranění nalomené větve nad vozovkou u obce Mlýny.
13.6. Vytažení uhynulé srny z řeky Lužnice
v Dráchově.
13.6. Pomoc při transportu pacienta do sanitního vozu v obci Klenovice.
14.6. Odstranění nalomeného stromu nad vozovkou u obce Choustník.
14.6. Odstranění padlého stromu na vozovku
u obce Roudná.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice

 Dne 13.5. v Budislavi T.F. odcizila ze zásuv-

ky psacího stolu finanční hotovost ve výši
23.000,- Kč, i přes skutečnost, že byla dne
02.07.2014 odsouzena trestním příkazem OS
Jindřichův Hradec mimo jiné pro přečin krádež a byl jí uložen trest výkon obecně prospěšných prací ve výměře 180 hodin. Ty do
současné doby neodpracovala, čímž poškozenému J.S. způsobila škodu ve výši 23.000,Kč.
 Neznámý pachatel (NP) dne 17.5. v baru Paluba odcizil z volně odložené peněženky u
hracího automatu finanční hotovost, čímž způsobil osobě J.K. škodu ve výši 11.000,- Kč.

19
 Podezřelá J.Ř. si neplní svoji vyživovací po-

vinnost na své dosud nezaopatřené syny V.Ř.
a F.Ř., která jí jako matce byla naposledy stanovena pravomocným rozsudkem Okresního
soudu v Táboře. Otci dětí V.Ř. dluží na výživném celkem finanční částku ve výši
16.000,- Kč.
 NP dne 31.5. v ul. Dolní příkopy poškodil
levé zpětné zrcátko osobního automobilu
(OA) zn. Škoda Octavia, čímž poškozené
M.K. způsobil škodu ve výši 2.000,- Kč. Dále
poškodil levé zpětné zrcátko OA zn. Peugeot
306, čímž poškozenému V.K. způsobil škodu
3.000,- Kč a pravé zpětné zrcátko OA zn.
BMW 346L, čímž poškozenému O.Ž způsobil škodu 7.500,- Kč.
OOP Soběslav

Okénko soběslavských chovatelů
V měsíci květnu členové ZO ČSCH Soběslav obeslali dvě jarní výstavy v Kamenici nad Lipou a
Frahelži.
3. května proběhla výstava v Kamenici nad Lipou, kde vystavovali svá zvířata dva naši chovatelé. Př. Bedřich Autrata vystavil své holuby – rostovské rejdiče v černé barvě, za které obdržel čestnou cenu. Př. Miloš Suda se prezentoval zakrslým plemenem králíků – strakáč černý. Na čestnou
cenu to nestačilo, ale i jeho svěřenec dosáhl pěkného ocenění.
Do Frahelže se 24. května vypravilo vystavovat hned pět členů naší organizace. Př. Bedřich Autrata vystavil tentokrát holuby, a to postavové rejdiče – barevná kolekce (černý, červený a bílý) –
oceněno čestnou cenou. Jeho zakrslá drůbež hedvábnička zakrslá bílé barvy se dočkala rovněž dobrého ocenění. Př. Jirka Vránek vystavil dvě plemena drůbeže, a to hamburčanku stříbrnou černě tečkovanou a rodajlendky, které byly oceněny čestnou cenou. Chovatele králíků reprezentoval př. Jan
Pokorný se svými vídeňskými šedými a př. Pavel Radosta reprezentoval Rexe dalmatinského strakáče v černé barvě, kterému byla udělena čestná cena. Blahopřejeme všem pěti členům k úspěšnému
ocenění a děkujeme za reprezentaci naší organizace.
Zveme naše spoluobčany na pravidelné nedělní trhy 5. července 2015 k příjemnému nákupu
drobného zvířectva, zahrádkářských, chovatelských potřeb a k posezení u dobrého občerstvení.
Martin Nechutný – ZO ČSCH Soběslav

VZP pokračuje v nové
úřadovně v úterý
Dva dny v měsíci mohou klienti využívat
služeb pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny, které je otevřeno v prostorách MěÚ
Soběslav, náměstí Republiky 59, v zasedací
místnosti, 2. patro, č. dv. 317.
Úřadovna nabízí v těchto prostorách obyvatelům města sběr všech dokumentů a také
poradenskou činnost.
Klienti ji mohou navštívit vždy od 11:30
do 15:00 hodin pravidelně každé 1. a 3. úterý
v měsíci. V druhé polovině roku 2015 bude
tedy otevřeno v následujících dnech:
07.07. a 21.07.
04.08. a 18.08.
01.09. a 15.09.
06.10. a 20.10.
03.11. a 17.11. - státní svátek - zavřeno
01.12. a 15.12.

Výkup kožek
V červenci se výkup nekoná, nejbližší termín je pondělí 3. 8. u KD Jirsíkova ul. v době mezi 12.00 – 14.20 h

MUDr. Jana Zrůbková
praktický lékař pro děti a dorost
oznamuje změnu ordinačních hodin:
PO

7,00 - 12,00 nemocní

ÚT

7,00 - 9,00 nemocní
9,00 - 10,00 očkování pro zvané
14,00 - 18,00 nemocní

ST

7,00 - 10,00 nemocní
10,00 - 12,00 poradna kojenci
13,00 - 17,00 prevence 5-19 let

ČT

7,00 - 10,00 nemocní
13,00 - 14,00 nemocní
14,00 - 16,00 poradna kojenci

PÁ

7,00 - 12,00 nemocní

Prosíme o respektování hodin vyhrazených
pro zdravé a nemocné.
Veškeré potřebné informace najdete na
www.privat-pediatr.cz

Konzultant zdravé výživy a alternativní
medicíny Miroslav Němec bude
v Soběslavi, v ulici Nerudova
- Pekárikovi /naproti pekárně/

v sobotu 4. 7. od 9 hodin.
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Posádka týmu MOTOR JIKOV za sebou nechala BMW i8 i Porsche Panamera
Spojit motoristický sport s představením
technických novinek v oblasti vývoje alternativních pohonů automobilů odborné i laické veřejnosti. Takový cíl měl již čtvrtý ročník New
Energies Rallye Český Krumlov pořádaný paralelně s FIA European Rally Trophy. Významným podporovatelem soutěže je od prvního
ročníku i holding MOTOR JIKOV GROUP,
který v Soběslavi vyvíjí, vyrábí a dodává na trh
plnicí stanice CNG.
Také letos se tak na start soutěže postavily
dvě posádky v barvách týmu MOTOR JIKOV.
Firemní flotila společnosti již na CNG najela
přes dva miliony kilometrů, v případě vozů bylo
tedy z čeho vybírat. Volba padla na osvědčený
Volkswagen Passat TSI EcoFuel a novinku
ŠKODA Octavia G-TEC. Za její volant usedl
soběslavský Jan Kocourek s navigátorem Václavem Urbánkem. Jan Kocourek nechyběl na
žádném ze čtyř ročníků závodu a může proto
nejlépe posoudit, kam se soutěž posunula. „Jednoznačně je patrné, že zájem o New Energies
Rallye roste. Opět byla startovní listina delší a
konkurence těžší. O růstu prestiže závodu a lep-

Ochrana zvířat při
sklizni a sečích
Jsem členem skupiny Zachraň zvíře před sekačkou, která vznikla pod záštitou Ministerstva
životního prostředí a má za úkol chránit zvěř
během senosečí.
Červen je měsícem mláďat, slunce a začínajícího léta, ale také měsícem, kdy se sekají louky
na sušení sena. A právě proto bychom vás chtěli
upozornit na to, že je velice důležité, abyste věděli, jak se v přírodě na výletech a procházkách
chovat a jak se dá právě mláďatům v této chvíli
pomoci.
Před několika týdny byla spuštěna mediální
kampaň na podporu projektu Zachraň zvíře před
sekačkou a byl zahájen provoz nového portálu
http://senosec.czu.cz/, který sdružuje myslivce,
zemědělce a dobrovolníky.
Můžete pomoci už tím, že oslovíte myslivce
ve vašich obcích a zeptáte se jich, zda nepotřebují pomoci při senosečích s hledáním a vyháněním mláďat. Můžete také upozornit známé
zemědělce na to, že mají ze zákona povinnost
dva dny před sečením luk hlásit tuto skutečnost
myslivcům, v jejichž honitbě se jejich pozemky
nacházejí. Pokud se na internetu přihlásíte do
systému OCHRANA ZVÍŘAT PŘI SKLIZNI A
SEČÍCH anebo se přidáte na Facebooku do skupiny ZACHRAŇ ZVÍŘE PŘED SEKAČKOU,
dozvíte se o této problematice mnohem více.
Kamila Zrůstová

ší prezentaci veřejnosti ostatně svědčí i to, že
jsme letos poprvé startovali do hvězdicové jízdy
přímo z Žižkova náměstí v Táboře,“ uvedl Jan
Kocourek.
Mezi více než třemi desítkami přihlášených
aut zaujaly například Ford Raptor SVT poháněný CNG či elektrická BMW i8 a Porsche
Panamera. Ty všechny nechala posádka Jan
Kocourek, Václav Urbánek v konečném pořadí
za sebou. „Snažili jsme se jet hlavně přesně, což
je podstatou tohoto typu rallye. Vzhledem k našemu umístění v první polovině výsledkové listiny se nám to, myslím, podařilo,“ zdůraznil Jan
Kocourek, který absolvoval závod jako jediný
řidič auta české značky. Základním principem
zkoušek přesnosti v rallye je ujetí předem určené vzdálenosti za určený čas, přičemž odchylka
od ideálního času se měří na setiny vteřiny a posádky za ni inkasují trestné body.
Dámskou posádku MOTORu JIKOV Andrea Homolová a Lenka Mikulenková doplnil
první den soutěže na postu řidiče Lukáš Vosecký, který chválil zlepšující se úroveň soutěže a
rostoucí obtížnost. „Je vidět, že příprava závodu

Škoda Octavia G-TEC v barvách MOTORu
JIKOV byla jediným českým vozem ve startovním poli
je rok od roku dokonalejší a zadání úkolů
náročnější. Letos jsme například poprvé museli
v jedné zkoušce přesnosti plnit hned dva úkoly.
Poprvé byly také vloženy tajné testy přesnosti,
které nebyly uvedeny v itineráři,“ řekl Lukáš
Vesecký.
(mjg)

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU VE VESELÍ N/L
· Pátek 3. července

·

·

·

·

·

SOUZNĚNÍ GENERACÍ
Vedle známých veselských jmen jako je Cihelna a spol. a Wohryzek band uslyšíte jako
hosta Pavlínu Jíšovou a Adélu Jonášovou.
Velký sál KD od 19.30 hodin, vstupné 99 Kč.
Sobota 4. července
Vzpomínkové setkání k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa
Sraz u pomníku M. Jana Husa v parku u zastávky ve 20.30 hodin.
Pátek 10. července
O KOUZELNÉ KULIČCE aneb jak Vojta
k šikovnosti přišel
Diváci uvidí divadelní představení, ve kterém
se pojí činohra s loutkoherectvím, různé kejklířské a artistické techniky.
Park za KD od 17 hodin. V případě nepříznivého počasí velký sál KD. Vstupné 50 Kč.
Pátek 10. července
NORDIC WALKING PRO VŠECHNY
Přednáška o správném provozování severské
chůze pro všechny se zkušenou lektorkou
Ivou Křížkovou. Víceúčelový sál KD od
18 hodin. Vstup zdarma.
Sobota 11. července
KALEIDOSKOP
Koncert duchovní hudby v rámci festivalu
Veselská ozvěna v podání tria Canto corno
con Vera. Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Modrá Hůrka od 19 hodin. Vst. dobrovolné.
Neděle 19. července
ITALSKÉ OZVĚNY
V ČESKÝCH ZEMÍCH

SKVĚLÝ TYP NA ZAČÁTEK PRÁZDNIN
Přijďte 4. 7. 2015 od 13 h do Lžína na akci
„Suchou nohou na ostrov“.
Pohádkové odpoledne plné soutěží, dobrého jídla a zábavy
pro malé i velké. Hlavním úkolem je dostat se suchou
nohou přes rybník na ostrov.

Koncert duchovní hudby v rámci festivalu
Veselská ozvěna.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Drahov od
18 hodin. Vstupné dobrovolné.
· Pátek 24. července

JAK ZVÍŘÁTKA
K PETROVSKÝM PŘIŠLA
Park za KD od 17 hodin. V případě nepříznivého počasí velký sál KD. Vstupné 50 Kč.

· Pátek 24. července

VEČER S KOCOUREM A PŘÁTELI
Posezení s hudebním doprovodem kapely
KOCOUR a FRIENDS.
Park za KD od 20 hodin, v případě nepříznivého počasí víceúčelový sál KD, vstupné
dobrovolné.

· Pátek 31. července

GENERÁLKA CÍSAŘE NAPOLEONA
Zájezd na divadelní hru DS Vltavan na otáčivé hlediště do Týna nad Vltavou.
Odjezd autobusu ze zastávky před KD ve
20 hodin. Cena zájezdu 260 Kč.
Věra Suchodolová, KD

Navštivte výstavu obrazů 5R
Jaroslava Rajlicha v Dírné ve
škole od 20.6. do 30.8.2015.
Přístup po tel. domluvě
ve všední dny
606 483 404, 725 031 051,
víkendy na tel. 776 306 912

Obrazárna Špejchar Želeč zve na výstavy
Budou zde vystaveny původní čs. politické plakáty z období
padesátých let, Venku jásot, za zdí krev.
Současně bude představen výbor z díla malíře Gustava Porše
Krajina prezidentů - Vysočina.
Obě výstavy potrvají do 30. září 2015.

červenec 2015
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Zvon Mistr Jan pro Betlémskou kapli
V prosinci v roce 2013 přijel za námi na vánoční výstavu Pohádkové Vánoce v Betlémské
kapli mladý zvonař z Myslkovic u Soběslavi
Michal Votruba. Rokovali jsme o tom, co by
měl připravit na příští vánoční výstavu s názvem
Betlémské zvonění v Betlémské kapli. A tu přišel Michal Votruba s myšlenkou pořídit do Betlémské kaple na počest blížícího se
významného výročí zvon s názvem „Mistr Jan“.
Již mnoho let se v Praze přímo před kostelem
žádný zvon nelil. Bude snad pěkné obnovit tuto
prastarou tradici lití zvonů přímo u příslušného
kostela.
Reliéfní výzdobu s námětem Jana Husa vytvořil Václav Hrůza, ak. sochař.
Po celoročních přípravách jsme dne 6. 12.
2014 uspořádali před Betlémskou kaplí vlastní
lití zvonu. Akce se zúčastnilo několik významných osobností a mnoho návštěvníků. Lití se
zdařilo. Zvon je nejen krásný, ale má i krásný
zvuk. To potvrdila i kolaudace zvonu, kterou
provedl významný kampanolog Petr Vácha 5. 6.
2015 v Betlémské kapli při zavěšování zvonu do
provizorní stolice. Zde také bude až do 5. 7. vystaven tak, aby byl přístupný veřejnosti. Dne
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Pozvánka do Dráchova
Družstvo Fontes Rerum a Obec Dráchov pod
záštitou ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana
Mládka, CSc. si Vás dovolují pozvat na pietní
akt k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa
v pondělí 6. července v 15:00 u pomníku Jana
Husa v Dráchově a následně v restauraci Ve
Mlejně. K výročí promluví Mgr. Eva Červená
(farářka Církve československé husitské) a Ing.
Jan Mládek, CSc. Program bude provázet hudební skupina Swing band Tábor. Těšíme se na
Vaši účast.
Obecní úřad Dráchov

5. 7. dojde při slavnostním setkání v Betlémské
kapli k vlastnímu aktu „Darování zvonu Betlémské kapli“. Večer toho dne pak bude zvon
definitivně zavěšen do zvonice Betlémské kaple
(zde již nebude veřejnosti přístupný). Při
ekumenické bohoslužbě 6. 7. poprvé zazvoní
z místa, pro které byl určen.
Věříme, že se nám po úspěšném ulití zvonu
podaří započaté dílo zdárně dokončit, a doufáme, že zvonem „Mistr Jan“ důstojně uctíme památku Mistra Jana Husa a zároveň obohatíme
souzvuk pražských věží o nový tón.
Blahoslav Lukavec

Dětský den
na letišti
V sobotu 23. května se na
letišti v Soběslavi konal tradiční Dětský den. Přestože
počasí nebylo ideální, proběhly všechny plánované body
programu. Na letišti byly
k prohlídce vystaveny různé
druhy letadel a jejich modely.
Neplánovaně na letišti přistál i vírník, což je letadlo
podobné vrtulníku. Tradiční
byla expozice skupiny ETO. V jejich stanu bylo možné vidět zajímavou a rozsáhlou expozici ručních zbraní, komunikačních a protichemických prostředků od II. světové války až po současnost.
Dále byly ke zhlédnutí krásné motocykly, auta Škoda, zajímavé bylo si vyzkoušet trenažér nárazu
s následnou rotací automobilu a jaké to je být v autě hlavou dolů a jak tuto pozici zvládají bezpečnostní pásy. Svoji techniku předvedli hasiči. Místní kynologové při vystoupení ukázali dovednosti
svých psů. Parašutisté a obrovský dvouplošník AN 2 byli také v činnosti, kterou bohužel počasí trochu omezilo. Dalším krásným zpestřením bylo vystoupení skupiny sportovní gymnastiky z Tučap.
Jako každoročně byl největší zájem o soutěže pro děti. Jednotlivá stanoviště byla neustále v obležení a děti se opravdu velmi snažily. V průběhu celého dne se samozřejmě létalo - losovaly se lety dětí
zdarma. Čtyřmístný letoun Z 43 se ani na chvíli nezastavil a umožnil dětem vzlétnout, zažít atmosféru letu a krásný pohled na Soběslav z výšky. Aeroklub Soběslav děkuje všem sponzorům a městu
Soběslav, kteří konání Dětského dne v Soběslavi podpořili, a všem návštěvníkům, kteří nelenili a
přišli se podívat.
F.V. AKSO

Obec Choustník Vás srdečně zve na
znovuobnovené středověké slavnosti,
které se budou konat na hradě
Choustník
v sobotu 25. 7. 2015 od 10 hodin.
Bližší informace budou s časovým
předstihem zveřejněny na plakátech.

Srdečně zveme na
1. ročník traktoriády
Kde? Sedlečko u Soběslavě
Kdy? 11. 7. 2015, sraz v 10 h
Jízda traktorů po vyznačené trase
13 – 14 h
Volná zábava spojená s večerní zábavou,
hraje skupina Rondo.
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
FK Rašelina Soběslav zve všechny
své příznivce na letní turnaj v kopané

„O pohár starosty
města Soběslavi“
v sobotu 18. července 2015
v areálu TJ Spartak Soběslav.
Program:
· 10.00 – 11.25 Malše Roudná : FK Jindřichův Hradec 1910
· 11.40 – 13.05
FK Rašelina Soběslav : FK TJ Štěchovice
· 14.30 – 16.05 utkání o 3. místo
· 16.20 – 17.55 finále
· 18.00 vyhodnocení turnaje
Marek Nývlt, předseda oddílu

Fotbaloví internacionálové ČR se představí v Tučapech
V rámci sportovního pouťového odpoledne a oslav 95. výročí založení tělovýchovné jednoty a 85. výročí oddílu kopané v Tučapech přijede na
jih Čech tým fotbalových hvězd, bývalých hráčů Československa. Mezi nejznámější jména hráčů, kteří přislíbili účast, patří např. Jiří Němec, Petr
Rada, Günter Bittengel, Vratislav Lokvenc, Jiří Novotný, František Veselý, František Štambacher a další.
Klub fotbalových internacionálů sehraje dne 19. července 2015 v 16:00 hodin přátelské utkání s týmem mužů Tělovýchovné jednoty SK Tučapy, účastníkem okresního přeboru.
Pro sběratele podpisů osobností z oblasti sportu je připravena po ukončení utkání autogramiáda.
V průběhu celého sportovního odpoledne moderuje a hraje k poslechu DJ Daniel Čechtický.
Občerstvení je zajištěno.
Srdečně zveme všechny příznivce sportu.
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Záchranáři 4x mistři ČR!
Druhou květnovou sobotu se do sokolovského plaveckého bazénu sjeli
mladí vodní záchranáři ve věku 7-18 let, aby společně bojovali o tituly
Mistrů České republiky v záchranářském sportu ve víceboji jednotlivců a
smíšených družstev. Jednotlivci změřili síly v disciplínách volný způsob ploty, volný způsob+ploutve+záchranný pás, záchrana modelu a tažení figuríny s ploutvemi. Čtyřčlenná družstva (2 chlapci+2 dívky) se utkala
v disciplínách - záchranářská plavecká štafeta, záchranářská štafeta, KPR
(kardiopulmonální resuscitace).
Soběslav reprezentovalo 12 členů mládeže, kteří odvedli skvělé výsledky! S bojovným nasazením nastoupili do všech disciplín.
4 zlaté medaile získali: Macek David kat. 13-14 let; Macková Barbora a Novotný Michal kat. 17-18 let, družstvo starší dorost (Novotný,
Plachý, Macková, Nováková)
1 stříbrná medaile – Trska David kat. 17-18 let

Zleva střed: Michal Novotný, Jakub Chlumecký, Barbora Macková,
Jakub Brázda, Zuzana Matějčková, Rosalie Plachá, Sára Montoto,
Žofie Multušová, zleva nahoře: Rostislav Plachý, David Macek,
David Trska, dole: Adéla Trsková. Foto – Chlumecký V.

Oslavy 10 let soběslavského florbalu
Florbal je sport, který baví celý svět – a to čím dál tím ve větším měřítku. A protože florbal baví i nás v Soběslavi, rozhodli jsme se oslavit naše
kulaté výročí ve velkém stylu. Odpoledne jsme na nádvoří soběslavského
hradu uspořádali akci pro děti. Mezi největší hity patřila určitě horolezecká stěna, skákací hrad, florbalový maskot Superfináleman (námi familiárně nazývaný „pan Míček“) a v neposlední řadě národní florbalový
reprezentant Tomáš Kafka. Děti si vysoutěžily spoustu cen a dle jejich
úsměvů na tváři byl zřejmé, že se baví přinejmenším tak dobře jako my,
organizátoři.
Večer přišel vrchol programu oslav – zábava, ples, party či chcete-li
velký mejdan. Zkrátka všichni přátelé soběslavského florbalu se sešli
v místním kulturním domě a to naše výročí parádně oslavili. Zábavu odstartovalo předtančení taneční skupiny Coda a poté se již k mikrofonům
dostala výborná kapela Happy Band, jejíž songy nenechaly dlouho nikoho sedět. Večerem provázel moderátor Dan, kterého jsme překřtili na
„skákacího pána“, a to z toho důvodu, že mimo moderování předvedl
úžasné vystoupení na skákacích botách. O úspěšné půlnoční překvapení
se pak postaraly florbalové ženy, které zatančily a zazpívaly.
Žádné oslavy by ale nebyly, nebýt našich sponzorů. Tisíceré díky patří
především firmám Banes Soběslav, OVB Jiří Hák, DV stav, město Soběslav, TYMO, E.ON, VT Kozel a dalším… A velký dík si zaslouží i všichni
organizátoři, kteří se podíleli na hladkém průběhu celé oslavy. Díky všem
a těšíme se zase za deset let!
za Banes Florbal Soběslav Jana Pavlíková

1 bronzová medaile – družstvo mladší dorost (Brázda, Chlumecký,
Multušová, Matějčková)
O 3. - 4. místo se dělil kvalitními výsledky v kat. 17-18 let Plachý Rostislav. K ocenění patří i další kvalitní umístění – 4. Plachá Rosalie; 5.
Montoto Sára; 6. Clumecký Jakub; 8. Trsková Adéla; 9. Matějčková Zuzana; 10. Brázda Jakub; 11. Multušová Žofie.
Tyto skvělé výsledky by měly být podnětem pro další soutěže v letošním i následujícím roce.
Zde se potvrdila výkonnost a zařazení našich čtyř juniorů do širší nominace juniorské české reprezentace pro letošní rok.
Velké poděkování patří nejenom závodníkům za vzornou reprezentaci
a výborné výsledky, ale především rodičům, kteří byli s námi. Také všem
rodinám, bez kterých by děti neměly šanci se soutěží během celého roku
účastnit.
Držíme našim svěřencům palce a věříme, že budeme mít v evropských
soutěžích 2015 co nejvíc zástupců!
VZS Soběslav – odd. mládeže Šrůtová Z.
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Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky úrok od 2,89 %
Penzijní připojištění
Životní pojištění

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659

Půjčky
Od 5 do 50.000 Kč
Splatnost 8 – 13 měsíců
Platba 1x měsíčně

Kontakt:
725 838 719
Půjčovna svatebních
a společenských šatů

MONIKA

výprodej svatebních, dívčích šatů
a chlapeckých obleků i nadále trvá.
Nově: svatební šaty větších velikostí,
společenské šaty a 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
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GEODETICKÉ PRÁCE

Terapie RUŠ

Ing. PETR SEDLÁČEK

Kvantový dotek Matrixu
Jaroslav Kubíček
terapeut

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

Záluží u Budislavě 1
Tel. 777 964 976
www.rus-terapie.cz
jarcek.kubicek@seznam.cz

Firma Nouza Soběslav nabízí
v měsíci červenci 2015
V Soběslavi:
· v Pracovních pomůckách - kompletní oblečení pro učňovská střediska a střední školy
· v prodejně Barvy laky – nově bazénová chemie a příslušenství za zajímavé ceny

Ve Veselí nad Lužnicí:
Barvy laky kuchyňka - zde Vám odborně poradí jak s postřiky a hnojivy
na zahradě a ke každému nákupu dárek

Více o sortimentu na : www.barvy-nouza.cz
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POSKYTOVÁNÍ
technických služeb
Libor Dvořák
391 55 Chýnov
Tel.: 607 255 383
· Údržba nemovitostí, spínání zdiva
· Stavební zámečnictví
· Zámečnické práce
· Svářečské práce

PŘIVÝDĚLEK
7 000 - 10 000 Kč měsíčně
za dvě až tři hodiny denně
Podmínky - uživatelská dovednost
na PC, připojení k internetu,
komunikativnost.

Kontakt: 721 729 496
Koupě
· Koupíme dům, byt, chatu nebo pozemek
v Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862
· Koupím garáž nejlépe Na Svépomoci.
Tel. 776 301 859
· Koupím garáž Na Moskvě nebo u Penny marketu. Tel. 605 80 26 23
· Sháním byt a chatu v Soběslavi a okolí.
Tel. 601 336 000
· Hledáme dům ke koupi na Soběslavsku, příp.
okolí. Tel. 724 131 747
· Koupím větší množství medu. Za nabídky
předem děkuji. Tel. 603 485 857

Prodej
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz

· Prodám rodinný dům v Soběslavi. 1. podlaží
3+1, koupelna s WC, veranda, sklep. 2. podlaží 3+1, koupelna s WC, terasa. Celková
2
obytná plocha 140 m . Garáž 3x9 m. Zahrada
2
400 m . Tel. 723 320 533.
· Prodám dům po opravě 4 byty v Soběslavi.
Tržně pronajato. Čistý měs. výnos 11.000
Kč. Cena: 1.500.000 Kč. Tel. 603 442 474

Ostatní
· Daily reality, prodej a pronájmy nemovitostí.
Tel. 725 339 667
· Sháním pronájem bytu 1+1 nebo 2+0 v Soběslavi. Tel. 739 420 005
· Pronajmu byt 1+0 20 m2 v Soběslavi u pošty,
4.500 Kč/m se vším. Tel. 603 442 474
· Vyměním byt 2+1 v J. Hradci za byt 3+1
v Soběslavi. Tel. 731 251 531

· Dlouhodobě pronajmu chalupu na Blatech.
Klasické selské stavení. Možnost celoročního bydlení. Cena dohodou.
Tel. 608 530 561
· Pronajmu v novém domě v centru Soběslavi
byt 5+1 se zahradou a garáží.
Tel. 723 946 592
· Mladá rodina hledá pronájem menší zahrady
v Soběslavi a okolí. Prosím levně nebo za
údržbu.
Tel. 777 040 139, stačí SMS, zavoláme.
· Pronajmu garáž Na Moskvě.
Tel. 777 106 831
· Pronajmu byt 3+0 na sídl. Svákov. Dva nájmy
dopředu + energie. Volný od 1.7.2015.
Tel. 602 477 362

CENA INZERCE - 1 řádek šíře 6 cm: 12 Kč + DPH,
2
plošná inzerce: 8 Kč/cm + DPH. Při opakování sleva 10%

UZÁVĚRKA příštího čísla 15. 7., e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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Veselí nad Lužnicí

výrobce protipožárních materiálů,
povrchově upravovaných desek a kuchyňských dvířek
PŘIJME:
· technologa – konstruktéra technické přípravy výroby
požadujeme:
- VŠ, SPŠ technického zaměření
- práce na PC, CAD systémy, MS Office
- inovativní a technické smýšlení, schopnost práce v kolektivu
· pracovníka pro obsluhu linky na povrchovou úpravu desek
požadujeme:
- vyučení v technickém směru
- praxe na obdobné pozici předností
- technické myšlení, samostatnost
- provoz na směny
· pracovníka do výroby se zaměřením elektro
požadujeme:
- vyučen elektrikář, vyhláška 50
- praxe v oboru vítána
- provoz na směny
· pracovníka do výroby – údržbář, zámečník
požadujeme:
- vyučen
- praxe v oboru vítána
- svářečský průkaz výhodou

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

AUTOSERVIS
SMÍTKA PAVEL
Do našeho týmu hledáme schopného
automechanika.
Požadujeme praxi v oboru.
Zájemci se mohou hlásit na tel.: 776 015 850
nebo osobně na provozovně
Chlebov 53, 392 01 Soběslav

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

n
n
n
n
n
n

www.musobeslav.cz
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Naše stavebniny
jsou tu pro Vás

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

cihly Pichler, Heluz

- omítkové směsi

polystyreny

- fasádní systém Baumit

vaty Knauf, Schwenk

- EKO komíny

kari sítě, roxory

- zámková dlažba Best

KB BLOCK

- sádrokartony

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

červenec 2015
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ŽALUZIE OŠMERA
Montáž - prodej - výměna
Tel. 734 460 066, ottaosmera@seznam.cz

Nabízím domácí péči v Soběslavi i okolí.
Dlouholeté zkušenosti i v zahraničí. Tel. 777 64 39 91
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