SETKÁNÍ S HUDBOU
Letošní červenec v Soběslavi opět proběhl ve znamení hudby. Od 1. do 11. 7. se konal
již devátý ročník festivalu Setkání s hudbou. Vedle účastníků kurzů a jejich lektorů
se tak i letos sjela do Soběslavi řada významných umělců, včetně operních pěvců Karolíny Bubleové-Berkové a Daniela Klánského, baskytaristy hudební skupiny Chinasky Ondřeje Škocha, jazzové zpěvačky Eleny Sonenshine nebo vokálního souboru Dyškanti.
Více info na str. 13

KUBEŠOVA SOBĚSLAV
Další dávku kvalitní hudby z trochu jiného soudku nabídnul soběslavským občanům
víkend 15 - 16. 7. Konal se již 23. ročník festivalu dechových hudeb Kubešova Soběslav.
Počasí všem tentokrát přálo a tak mohli deštníky nechat doma. V průběhu dvou dnů
vystoupily některé již tradiční kapely, mezi kterými nechyběla ani Veselka kapelníka Ladislava Kubeše. Českou dechovku doplnily také písně od zahraničních kapel z Rakouska,
Německa a Švýcarska.
Více info na str. 17
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Důležitá informace pro občany města
Na základě četných dotazů informujeme občany
města, že nikdo z vedení města, ani z pracovníků
MěÚ, nemá nic společného s anketou „Řešení dopravy v centru města Soběslavi“, která se v minulých dnech objevila v poštovních schránkách. Organizátoři, ani důvody ke zpracování této ankety, nám
nejsou známi.
V souvislosti s dokončením rekonstrukce náměstí
Republiky v příštím roce zadalo město vlastní analýzu parkování na území MPZ a v přilehlých ulicích
v Soběslavi u ČVUT v Praze, Fakulty dopravní.
Zpracovatel si ve spolupráci s pracovníky města
provede vlastní průzkumy potřebné pro uvedenou
analýzu, která bude dokončena v polovině října
letošního roku.
Ing. Jindřich Bláha – starosta města

Městská věž otevřena

AKCE NA MĚSÍC SRPEN
Vernisáže a výstavy:
1. 8. Vernisáž - Vít Vavřinec Pavlík - obrazy, fotografie, Galerie v kostele sv.
Marka, 18 h
1. 8. Vernisáž výstavy obrazů Antonína F. Hanzala, Weisův dům, Veselí n. L., 18 h
3. 8. Vernisáž výstavy Hradní zříceniny jižních Čech, Rožmberský dům, výstava
potrvá do 30. 9., 18 h
Akce v Soběslavi:
5. 8. 10. RC Rally Soběslav – závod rádiem řízených automodelů, asfaltové
hřiště AMK Soběslav (u letiště), 9 – 15 h

Do konce měsíce srpna je denně otevřena soběslavská věž od 9 do 17 h. Přijďte se podívat na Soběslav
z ptačí perspektivy.

Zažádejte si o informační oběžník
Máte-li zájem být pravidelně informováni o nadcházejících kulturních a sportovních akcích v Soběslavi, můžete si zažádat o informační oběžník, který
zasíláme každé pondělí prostřednictvím e-mailu.
V případě zájmu zašlete e-mail na adresu infocentrum@musobeslav.cz, kde uvedete Vaše jméno
a souhlas se zasíláním oběžníku. Věříme, že Vám
tato služba usnadní orientaci v připravovaných
kulturních, společenských a sportovních akcích.
-min-

5. 8. Svatovavřinecký koncert – HAMAVE, kostel sv. Vavřince v Dírné, 18 h
25. 8. Loučení s létem – zahrají Náhodný výběr, Ovoce, Fabián Berka a další,
kemp TJ Spartak Soběslav, 17 h
26. 8. TJ Spartak Soběslav – FK Slavoj Český Krumlov - fotbalový zápas, 17 h
30. 8. Autorské čtení v soběslavské knihovně – Ondřej Štindl, autor seriálu Svět
pod hlavou, terasa knihovny, 18 h
Akce v okolí Soběslavi:
do 30.8. Výstava Karol Molnár – Malíř tří zemí, Obrazárna Špejchar Želeč
3. 8. Veselské ozvěny 2017 – Gospely a spirituály, 19 h
Pozvánka do Veselí n. L. na str. 24
18. 8. Argema a Náhodný Výběr - live koncert, přírodní amfiteátr na plánském
„Ostrově“, 20 h
20. 8. 10. ročník plánského dechovkového festivalu „Nad Lužnicí“, přírodní
amfiteátr na plánském „Ostrově“, 14 h
25. 8. Odyssea - live koncert, restaurace u Anděla na Strkově, zahájení 18 h,
začátek koncertu 21 h
26. 8. Vodnický kaňoning na Lužnici – plavba ze Soběslavi od Paluby v 10 h,
více na tel. 720 425 147, kultura@plananl.cz

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 16. 8. a 30. 8.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
13. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 27. června 2017
Usnesení č. 13/190/2017
Rada města schvaluje výsledek hospodaření
Správy města Soběslavi, s. r. o., za rok 2016
dle zprávy předložené jednatelem SMS,
s. r. o., p. Vladimírem Faladou. Kladný výsledek
hospodaření SMS, s. r. o., za rok 2016 ve výši
780.392,08 Kč bude rozdělen následujícím
způsobem: 39.019,60 Kč do rezervního fondu,
78.039,21 Kč do sociálního fondu a zbývající
část, tj. 663.333,27 Kč, na úhradu ztráty
z minulých let. Rada města schvaluje rozpočet
a odpisový plán Správy města Soběslavi, s. r. o.,
na rok 2017 v předloženém znění.
Usnesení č. 13/191/2017
Rada města ukládá realizovat usnesení z 14
zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které
se konalo 21. 6. 2017.
Usnesení č. 13/192/2017
Rada města schvaluje střednědobé výhledy
rozpočtů příspěvkových organizací zřízených
městem – MŠ DUHA Soběslav, MŠ Soběslav,
Nerudova 278/II, ZŠ Soběslav, Komenského
20, ZŠ Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše
50, Kulturní dům města Soběslavi, Seniordům Soběslav a Poliklinika Soběslav –
v předloženém znění.
Usnesení č. 13/193/2017
Rada města souhlasí s realizací projektu DSO
Soběslavsko – umístění dvou cyklistických
přístřešků na území města – dle návrhu
předloženého starostou města Ing. Jindřichem
Bláhou.
Usnesení č. 13/194/2017
Rada města bere na vědomí informaci starosty
města Ing. Jindřicha Bláhy o přípravě realizace
stavebních úprav sokolovny ve sportovním
areálu města.
Usnesení č. 13/195/2017
Rada města bere na vědomí informaci starosty
města o jednání se zástupci Římskokatolické
farnosti Soběslav ve věci bezúplatného převodu
kostela sv. Marka do vlastnictví města a dále
o nerealizaci obnovy fresky na kostele sv. Petra
a Pavla v Soběslavi.
Usnesení č. 13/196/2017
Rada města na základě žádosti ředitele Základní
školy Soběslav, Komenského 20, Mgr. Jana
Holase souhlasí s přijetím účelově určeného
peněžitého daru od společnosti WOMEN FOR
WOMEN, o. p. s., Praha, prostřednictvím
charitativního projektu „Obědy pro děti“
na úhradu obědů v rámci školního stravování

pro šest žáků této základní školy v období
od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018 v celkové částce
28.880 Kč.
Usnesení č. 13/197/2017
Rada města v návaznosti na usnesení ZM
č. 13/096/2017 ze dne 19. 4. 2017 souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě
kupní mezi městem Soběslav, jako budoucím
prodávajícím, a společností DIVIDEND PLUS,
spol. s r. o., Tábor, jako budoucím kupujícím,
na prodej pozemků p. č. 3664/107 o výměře
4 122 m2, p. č. 3664/119 o výměře 869 m2,
p. č. 3664/80 o výměře 2 400 m2, p. č. 3768/57
o výměře 3 915 m2 a část pozemku p. č. 3805/8
o výměře cca 3 400 m2, o celkové přibližné
výměře 14 708 m2, vše v k. ú. Soběslav, za cenu
dle znaleckého posudku.
Usnesení č. 13/198/2017
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy mezi městem Soběslav a Lenkou
Břízovou, Soběslav, na pronájem nebytového
prostoru ve vlastnictví města (kadeřnictví
a holičství) o celkové výměře 24,3 m2 v domě
čp. 111 v ulici Palackého v Soběslavi na dobu
5 let od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2022.
Usnesení č. 13/199/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 4. 2017
mezi městem Soběslav a firmou RTi Czech,
s. r. o., Soběslav, na opravu kanalizace
v Květnové ulici v Soběslavi, kterým se
prodlužuje termín dokončení díla z 30. 6. 2017
do 31. 8. 2017.
Usnesení č. 13/200/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou Dalibor
Adámek – Projektová činnost, Kardašova
Řečice, na rekonstrukci a úpravu ústředního
vytápění a rozvodu plynu v sokolovně
a v zimním stadionu ve sportovním areálu
v Soběslavi za cenu 117.600 Kč.
Usnesení č. 13/201/2017
Rada města jmenuje komisi pro výběr
dodavatele akce „Chlebov – oprava místní
komunikace na parc. č. 579/2, 10, 11“, který
se uskuteční 17. 7. 2017 v 13:00 hod. na MěÚ
Soběslav, v následujícím složení:
členové:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
• Jan Pehe – člen ZM
• Kamil Modl – člen ZM

který se uskuteční 17. 7.
2017 v 14:00 hod. na MěÚ
Soběslav, v následujícím
složení:
členové:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta
• Mgr. Michal Pánek – člen ZM
• Mgr. Petr Valeš – člen RM
náhradníci:
• Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
• Zdeněk Vránek – člen ZM
• Jan Pehe – člen ZM
Usnesení č. 13/203/2017
Rada města jmenuje komisi pro výběr
dodavatele akce „Zateplení domu č. p. 109/I
v Soběslavi“, který se uskuteční 17. 7. 2017
v 15:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím
složení:
členové:
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Vladimír Falada – jednatel SMS, s. r. o.
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Jan Pehe – člen ZM
Kamil Modl – člen ZM
Usnesení č. 13/204/2017
Rada města souhlasí na návrh bytové komise
s přenecháním městského bytu velikosti
1+1 na adrese Soběslav, Soběslav II, Na
Pískách čp. 120, do nájmu Josefu Šmatárovi
a s přenecháním městského bytu velikosti 1+1
na adrese Soběslav, Soběslav II, tř. Dr. Edvarda
Beneše čp. 59/34, do nájmu Josefu Stachovi.
Usnesení č. 13/205/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou Strabag,
a. s., Provozní jednotka Soběslav, na realizaci
opravy chodníku a parkoviště u Střední školy
řemeslné ve Wilsonově ulici v Soběslavi
za cenu 326.794,76 Kč + DPH.
Usnesení č. 13/206/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a Mgr. Štěpánem
Staňkem, Přehořov, na realizaci nového
dětského hřiště v parku u Domu dětí a mládeže
v Soběslavi za cenu 166.942 Kč + DPH.

USNESENÍ

náhradníci:
• Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
• Zdeněk Vránek – člen ZM
• Mgr. Petr Valeš – člen RM

14. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 18. července 2017

Usnesení č. 13/202/2017
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele
akce „Stavební úpravy sokolovny Soběslav“,

Usnesení č. 14/207/2017
Rada města projednala podnět občanů města
týkající se dopravy a parkování v centru města.
Podnět občanů bude předán zpracovateli analýzy
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parkování na území MPZ a v přilehlých ulicích
v Soběslavi – ČVUT v Praze, Fakulta dopravní.
Usnesení č. 14/208/2017
Rada města na základě poptávkového řízení
souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem
Soběslav a firmou KP projekt, s. r. o., České
Budějovice, na zpracování a podání žádosti
o dotaci na akci: „Dopravní přestupní terminál
Soběslav“ za cenu 79.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 14/209/2017
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce: „Chlebov – oprava
místní komunikace na parc. č. 579/2, 10,
11“, které se uskutečnilo 17. 7. 2017 na MěÚ
Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala
firma Lesostavby Třeboň, a. s., Třeboň, za cenu
1.742.998 Kč + DPH.
Usnesení č. 14/210/2017
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce: „Stavební
úpravy sokolovny Soběslav“, které se uskutečnilo 17. 7. 2017 na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka
a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu 3.626.772 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 14/211/2017
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce: „Zateplení domu
č. p. 109/I v Soběslavi“, které se uskutečnilo
17. 7. 2017 na MěÚ Soběslav. Vítězem
výběrového řízení se stala firma Jihostav Soběslav, s. r. o., Soběslav, za cenu
2.657.932,51 Kč + DPH.
Usnesení č. 14/212/2017
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení
na dodavatele akce: „Sokolovna a zimní stadion
Soběslav – rekonstrukce a úpravy ústředního
vytápění a rozvodu plynu“, které se uskutečnilo
17. 7. 2017 na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma TIP–N+V, s. r. o.,
Soběslav, za cenu 2.589.521 Kč + DPH.
Usnesení č. 14/213/2017
Rada města jmenuje komisi pro otvírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
„Stavební úpravy domu čp. 1 na náměstí
Republiky v Soběslavi“ v následujícím složení:
členové:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
• Ludmila Zbytovská – členka RM
• Jiří Pour – OVRR MěÚ Soběslav
náhradníci:
• Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
města
• Mgr. Petr Lintner – člen RM
• Ing. arch. Dagmar Buzu – OVRR MěÚ
Usnesení č. 14/214/2017
Rada města projednala žádost Fotbalového
klubu Spartak Soběslav o finanční podporu
části nákladů spojených s účastí družstva mužů
v divizní soutěži. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek
FK Spartak Soběslav ve výši 250.000 Kč.

Usnesení č. 14/215/2017
Rada města souhlasí s umístěním skladu
venkovního vybavení na pozemku parc.
č. 2151/28 v k. ú. Soběslav ve vlastnictví města
v areálu, který užívá Diakonie ČCE – středisko
Rolnička, v Mrázkově ulici v Soběslavi.
Usnesení č. 14/216/2017
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy mezi městem Soběslav a TJ Spartak
Soběslav na poskytnutí dotace ze schváleného
rozpočtu města na rok 2017 ve výši 450.000 Kč
na opravy sportovišť ve vlastnictví města.
Usnesení č. 14/217/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
mezi městem Soběslav a Ing. Jiřím Lagnerem
– projektové práce, Soběslav, na zhotovení
projektové dokumentace pro provedení stavby:
„Místní komunikace a chodníky Na Pískách
– větev A – Soběslav – 1. etapa, včetně přeložky
VO“ za cenu 128.500 Kč.
Usnesení č. 14/218/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
mezi městem Soběslav a p. Pavlem Mrázem,
Tábor, na zhotovení projektové dokumentace
pro provedení stavby dešťové a splaškové
kanalizace, vodovodu a STL plynovodu
v návaznosti na budoucí realizaci akce „Místní
komunikace a chodníky Na Pískách – větev
A – Soběslav – 1. etapa“ za cenu 58.000 Kč.
Usnesení č. 14/219/2017
Rada města souhlasí s realizací projektu
„Zahrada sedmi barev“ na pozemcích parc.
č. 1490/24, 30 a 31 v k. ú. Soběslav
ve vlastnictví města, které užívá MŠ Duha,
dle návrhu předloženého ředitelkou MŠ Mgr.
Alenou Krejčovou.
Usnesení č. 14/220/2017
Rada města jmenuje komisi pro výběr
dodavatele akce: Úpravy západní části prostoru
za náměstím Republiky v Soběslavi – 4. etapa“,
který se uskuteční 21. 8. 2017 na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
členové:
• Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
města
• Zdeněk Vránek – člen ZM
• Jan Pehe – člen ZM
náhradníci:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
• Mgr. Petr Valeš – člen RM
• Růžena Domová – členka ZM
Usnesení č. 14/221/2017
Rada města bere na vědomí informaci
tajemníka MěÚ Ing. Radla Brylla o přípravě
a organizačním zajištění voleb do Parlamentu
ČR, které se uskuteční v pátek a v sobotu
20. a 21. 10. 2017.

REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ
SMUTEČNÍ SÍNĚ
V srpnovém čísle Hlásky opět přinášíme
informace o připravovaných investičních akcích. Jednou z nich je částečná rekonstrukce
interiérů smuteční síně na hřbitově v Soběslavi. Dle slov starosty města Jindřicha Bláhy
je již vyhotovena ověřovací studie, kterou
vypracoval architekt Jaromír Kročák. Následně bude zadána projektová dokumentace, která by měla být dokončena do konce
roku. V interiéru bude k dispozici sanitární
zařízení pro obřady, bude zmenšeno zázemí pro pohřební službu, a naopak zvětšeno
zázemí pro pozůstalé, u kterého bude umístěn i výstav. Současná prodejna květin bude
zmenšena. Hlavní vstup do síně zůstane
na východní straně. V jeho těsné blízkosti
vznikne další sanitární zařízení, které bude
přístupné zvenku.
Obě boční stěny (na severní a jižní straně)
budou prosklené. Na severní straně budovy
(kde je dnes prodejna květin) bude boční
vstup do budovy s posuvnými dveřmi. Na
jižní straně budovy nově vznikne bezbariérový přístup. Smuteční síň od dvou menších
místností na severní a jižní straně budou dělit
skládací posuvné příčky, které bude možné
otevřít. V síni tedy během obřadu vznikne
více místa pro všechny příchozí.
Úpravy by měly proběhnout v letních měsících roku 2018. V současnosti město
Soběslav na rekonstrukci hledá vhodný dotační titul a žádat bude i o grand Jihočeského
kraje. Smuteční síň ale projde rekonstrukcí
i v tom případě, že se žádný dotační titul neobjeví. V takovém případě budou náklady
na rekonstrukci hrazeny z rozpočtu města.

SOKOLOVNA A ZIMNÍ STADION
PROJDOU ZMĚNAMI
Určitými změnami projde také sokolovna
ve sportovním areálu v Soběslavi. Realizována bude oprava střechy, která je v havarijním stavu, spolu s dalšími drobnými
úpravami, včetně výměny některých dveří
a oken. Stavební práce budou provedeny ještě
v letošním roce, odhadem do konce října.
Druhá větší stavební akce proběhne opět
ve sportovním areálu. Kompletní rekonstrukcí projde kotelna, která vytápí jak sokolovnu,
tak zimní stadion. Dále by měly být zrekonstruovány rozvody tepla a plynu. Topení je
již zastaralé, v budově se nachází plynové
kotle, které nahradily uhelnou kotelnu a rozvody jsou špatně odizolované. V objektu dojde k decentralizaci jedné kotelny, na čtyřech
místech budou umístěny plynové kotle, které
zajistí výraznou úsporu nákladů na vytápění.
Obě investiční akce budou hrazeny z rozpočtu města.
Dále se připravuje projekt na zateplení
zimního stadionu, který by měl být vyhotoven do září tohoto roku. Přestavba by měla
být realizována příští rok.
-min-
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MINIPIVOVAR A PENZION S RESTAURACÍ NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
V souvislosti s některými realizovanými projekty města se stále otevírají nová témata, která soběslavské občany zajímají. Jak jsme již informovali dříve,
na podzim tohoto roku je plánována rekonstrukce centrální plochy náměstí. Pak budeme mít příjemné místo k setkávání a společnému trávení volného
času. Řada občanů by si přála, aby soběslavské náměstí do budoucna více ožilo. Existují různé způsoby, jak náměstí využít, od pořádání koncertů
po taneční a hudební večery, nebo divadlo pod širým nebem, jako tomu bylo v červnu v parku před věží Hláska. A pak pravidelně někdo zmíní:
„Ale co ta budova na jižní straně náměstí, děje se s ní něco?“ A právě to se dozvíte v tomto článku, který jsem sepsala na základě rozhovoru s ředitelem
firmy Rašelina a. s. Rostislavem Staňkem.
Zmíněná budova (čp. 170) je dnes
v majetku firmy Rašelina a. s., která s ní má stále stejný záměr jako
v úplných začátcích. Vzniknout
by v těchto prostorách měla restaurace s penzionem a zahrádkou.
Provozovat je bude sama Rašelina.
Za přední stěnou je hrubá stavba
ve dvoupatrovém objektu hotová.
Obnovovat se bude ještě zadní trakt
se dvěma klenbami, které budou
obnoveny v původním stylu.
Projekt je již hotov, pro dokončení celé stavby ale bylo potřeba
ještě stavebního povolení, pro jehož obdržení firma musela dořešit fasádu budovy. Docílit uživatelsky přívětivého a praktického
řešení objektu, typického pro 21.
století (který bude moci sloužit
dnešním turistům jako penzion),
při zachování historické hodnoty
budovy nebylo pro jednu ani druhou stranu jednoduché. Stavební
povolení nyní bylo firmě vydáno

a brzy by mělo nabýt právní platnosti. Rašelina má zájem letos
osadit okna a dokončit zmíněnou
fasádu.

je již zpracovaný a Rašelina má
vyškoleného sládka i vlastní recepturu, zpracovanou panem Josefem
Krýslem, kterého Rostislav Staněk

To ovšem není jediný projekt, který
Vás asi napadne v souvislosti s Rašelinou a. s. Původním záměrem
bylo v restauraci na náměstí prodávat pivo ze soběslavského minipivovaru, který měl být vybudován
přímo v budově, nebo v prostorách sklepení soběslavského hradu. Dost se o něm mluvilo, a pak
se po něm na nějakou dobu slehla
zem. Dnes již víme, že na náměstí
ani ve sklepení stát nebude. Rostislav Staněk ale přišel s nápadem
realizovat minipivovar přímo
v areálu firmy Na Pískách. Zde
se bude vařit pivo, které se bude
čepovat právě v restauraci v budově čp. 170. Soběslavští občané
budou mít navíc možnost pořídit
si soudek s pivem třeba i na vlastní
zahrádku. Technologický projekt

označil za guru českého piva. Pivo
by se mělo začít v Soběslavi vařit
ještě v tomto roce.
-min-

Foto: Michaela Nováková

ANKETA JIHOČEŠI TŘÍDÍ ODPADY A PRODEJ POZEMKŮ
V poslední době jsou v Soběslavi častým
tématem odpady a jejich třídění. Lidé upozorňují například na často plné kontejnery u Penny
Marketu, nebo malé otvory na vhazování velkých plastových nádob. Město Soběslav naopak
několikrát upozorňovalo na nutnost vkládat
veškeré odpadky přímo do kontejnerů, namísto
jejich odkládání vedle kontejnerů, kde je firma RUMPOLD nesváží. K tématu se vyjádřil
také zastupitel za Piráty pro Soběslav Martin
Kákona, který upozornil na výsledky ankety
Jihočeši třídí odpady za rok 2016, ve kterém
se Soběslav umístila na posledním místě. Vyhlašovatelem soutěže Jihočeši třídí odpady je firma
EKO-KOM, a. s. „Jsou skutečně Soběslaváci
nejhorší ve třídění? Možná jim jen město nevytvořilo dobré podmínky. Statistiky ukazují, že v
Jihočeském kraji je už téměř 19 500 barevných
kontejnerů a že se o jedno sběrné místo dělí 107
lidí. Doposud bylo v Soběslavi sběrných míst 12,
to znamená, že o jedno sběrné místo se dělilo
587 lidí. Kontejnery jsou zastaralé s malými
otvory a jsou opakovaně přeplněny odpadky.
Až tento článke vyjde, měly by být v našem
městě rozmístěny nové kontejnery. Tak je to teď
na vás. Soutěž končí na konci září,“ sděluje občanům Martin Kákona.
Informace o množství barevných kontejnerů byly čerpány na stránkách společnosti
EKO-KOM a.s. www.jihocesketrideni.cz, kde
je možné dohledat i výsledky a kritéria soutěže. Pro hodnocení byly využity čtyři velikostní
skupiny: Obce, městyse a města do 499 obyva-

tel, 500 až 1 999 obyvatel, 2000 až 7000 obyvatel a dále města nad 7000 obyvatel. Soběslav je
tedy v soutěži porovnávána s Táborem, Českým
Krumlovem nebo i Českými Budějovicemi.
Na výsledky v soutěži Jihočeši třídí odpady
jsem se zeptala také tajemníka Městského úřadu
Soběslav Radka Brylla. „Do soutěže jsou automaticky zahrnuty všechny obce a města Jihočeského kraje, a to na základě čtvrtletních hlášení o množství vyseparovaného odpadu, která
se zasílají právě EKO-KOMU, a. s. Hodnoty
uvedené v tabulce představují získané body,
a to nejen na základě množství vytříděného papíru, skla, plastů a dalších komodit, ale
také na základě dalších kriterií. Uvedené hodnocení není tedy přesným odrazem množství
vyseparovaného odpadu.“ Dle výkazů, které
Městský úřad Soběslav zasílá čtvrtletně přímo společnosti EKO-KOM a. s., vyseparovali
občané města Soběslavi v roce 2016 celkem
92,4 t papíru, 36,2 t plastů, 88,7 t skla, 3,5 t kovů,
2,8 t nápojových kartonů a dalších 18,4 t papíru
a 274,3 t kovů odevzdali ve Sběrných surovinách. To není malé množství. Ale stále
je co zlepšovat. V loňském roce byly kontejnery nainstalovány na dvou nových stanovištích
– U Polikliniky a na autobusovém nádraží.
Dále byly vyměněny dosluhující kontejnery
na pěti stanovištích za nové a v letošním roce
na přelomu července/srpna budou instalovány
nové kontejnery na dalších šesti místech, konkrétně v ul. Rašínova, Na Ohradách, Školním
náměstí, v ul. Družstevní, v ul. Nad Hvížďalkou

a ve Wilsonově ulici. O tomto rozšíření bylo
rozhodnuto již na konci minulého roku. „Rozšiřování sítě kontejnerů bude pokračovat i v dalších letech. Na jeho přípravě se výrazně podíleli
členové komise odpadového hospodářství Rady
města Soběslavi, za což bych jim rád touto cestou poděkoval,“ dodává Bryll.
Martin Kákona se dále ohradil k prodeji pozemků okolo dálnice. „Zastupitelé odhlasovali
prodej pozemků kolem dálnice realitce, která skupuje pozemky pro developera Panattoni, který buduje po Evropě velkosklady. Mezi
jejich nejvýznamnější zákazníky patří například
Amazon, internetový obchod zaměstnávající
především manipulanty. Tedy firma, která má
poskytnout nová pracovní místa lidem, kteří
kdysi pracovali ve strojírenství nebo výrobě nábytku? Firma, ve které v loňském roce v Německu stávkovali zaměstnanci?“
Město Soběslav oslovila firma Dividend Plus,
spol. s r.o. a firma Panattoni Europe je jednou
z možných partnerů. Dle slov starosty města Jindřicha Bláhy zde Amazon určitě stavět nebude.
Město má navíc dostatek prostředků pro ovlivnění toho, jaká firma a s jakým zaměřením zde
v budoucnosti vznikne. Informace o tom,
že firma Amazon zaměstnává především obsluhu manipulační techniky je i dle serverů jobs.cz
a práce.cz zavádějící. Poskytuje různá pracovní
místa převážně v logistickém oboru.		
				 -min-
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ROZBORY VODY Z MĚSTSKÝCH STUDNÍ – ODBĚR ČERVEN 2017
Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

A je tu opět léto, čas, který nás přímo vybízí
k toulkám přírodou a bezstarostným procházkám v okolí našeho města. Stalo se již tradicí,
že v této době nechává město Soběslav pro
informaci svých občanů odebrat a zpracovat
analýzu vody z některých vytipovaných městských studní na území města a v přilehlém okolí.
Rozbory vody byly provedeny „pouze“
u čtyř studní, a to z důvodu již mnohokrát zmiňovaného, kterým je nepochopitelná snaha některých našich spoluobčanů
studny poškozovat a vyřazovat z provozu.
Již mnohokrát jsem zmínila, jak finančně náročná je jejich obnova a jak by tyto prostředky
mohly být využity jinde a účelněji. Nezbývá než
doufat, že si toto lidé uvědomí a situace se zlepší natolik, že bude možno do budoucna zprovoznit více stávajících zdrojů podzemní vody,
které je rok od roku čím dál větší nedostatek.
Vždyť tato voda by mohla být i zdrojem zálivky pro městskou zeleň a květinovou výzdobu
v našem městě.
I v letošním roce bylo využito služby Zdravot-

UKAZATEL

pH
Amonné ionty mg/l
Barva mg/l Pt
TOC mg/l
Dusičnany mg/l
Dusitany mg/l
Chloridy mg/l
Vápník, Hořčík

1.
na sídlišti
Svákov
-za 714/III
7,3
0,07
8
2,5
12
<0,02
<5
2,68

Zákal ZF(n)
Železo mg/l

1,71
0,11

STUDNY

2.

3.

4.

za MŠ
Duha

u kaple
na Svákově

u kempu
Svákov

Vyhl.
č.252/2004Sb.
ve znění platných předpisů

6,86,8
<0,05
5
1,9
36
<0,02
16
0,85

6,5-9,5
max.0,50
max.20
max.5,0
max.50
max.0,50
max.100
2,0-3,5

<0,20
0,01

max.5
max.0,2

7,4
6,1
0,05
<0,05
8
<5,0
3,6
1,6
7
25
<0,02
<0,02
97
12
2,22
0,702
(tvrdost vody) mmol/l
0,93
<0,20
0,11
0,007

se tudíž nehromadí v tělese pumpy.
• Studna u mateřské školy Duha – voda
přijatelného chemického složení, loňský
vyšší obsah chloridů byl potvrzen i letos.
Voda ve studni je ale stejně jako loni kon-

Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření
UKAZATEL

1.

2.

3.

4.

STUDNA

sídliště
Svákov

za MŠ
Duha

u kaple
na Svákově

u kempu
Svákov

Intestinální enterokoky
KTJ/100ml

5!

2!

4!

0

max. 0

0

0

1!

0

max. 0

76

120

31

0

max. 500

0

38!

1!

0

max. 0

Escherichia coli
KTJ/100ml
Počty kolonií při 22̊°C
KTJ/ml
Koliformní bakterie
KTJ/100ml

ního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem kontaktní místo Tábor, kterým byly provedeny
tzv. „orientační rozbory“, a to v rozsahu: pH,
amonné ionty, barva, TOC, dusičnany, dusitany,
chloridy, suma vápník a hořčík (tvrdost), zákal,
železo, enterokoky, Escherichia Coli, koliformní bakterie a počty kolonií při 22°C.
Hodnocení vzorků bylo provedeno srovnáním
zjištěných hodnot jednotlivých ukazatelů kvality vody s limitními hodnotami uvedenými ve
vyhlášce MZ ČR č. 252 v platném znění.
Tam, kde byla limitní hodnota překročena,
je výsledek zvýrazněn. Ve vedlejším sloupci
jsou pak limitní hodnoty konkrétně uvedeny.
Následující komentář k protokolům vzorků vody z našich městských studní (odběr
7. 6. 2017) provedl rovněž výše zmíněný
Zdravotní ústav:
• Studna na sídlišti Svákov (za panelákem
č. p. 714/III) – voda přijatelného chemického složení, s nízkým obsahem organických látek i dusičnanů, ale mikrobiologicky závadná. Voda má vyšší tvrdost, což
znamená, že sloučeniny vápníku a hořčíku
jsou přirozenou součástí pramene. Obsah
železa není nadlimitní, pravděpodobně
je studna používaná jako zálivková a rez

Vyhl. č. 252
/2004 Sb.
ve znění
platných
předpisů

taminovaná koliformními bakteriemi a enterokoky.
• Studánka u „svákovské kaple“ (trvale vyvěrající pramen) – velmi „měkká“
voda s nízkým pH (typické pro agresivní
vodu s možnými korozními účinky), s nízkým obsahem organických a dusíkatých látek, chloridů i železa. Zjištěna mikrobiální
závadnost pramene stejně jako loni. Jako
jediná ze všech studní byla kontaminována
(byť ojediněle) i bakterií Escherichia coli
potvrzující čerstvé fekální znečištění vody.
Voda je tedy zdravotně závadná a její pití
je riskantní.
• Studna Svákov (dole u kempu) - jedná
se pravděpodobně o stejný pramen jako
u svákovské kaple s velmi podobným chemickým složením vody. Tentokrát byla
voda bez jakéhokoliv mikrobiologického
nálezu, ale vzhledem k proměnlivosti kvality a možné kontaminaci pramene v horní
části u kaple bych nedoporučovala její pití.
Celkové zhodnocení:
Studny mají přijatelné chemické složení,
nejsou významně znečištěny organickými ani
dusíkatými látkami. Bohužel studny jsou kontaminované bakteriemi z okolního prostředí,
u Svákovské kaple s potvrzeným fekálním
znečištěním. Voda je vhodná k příležitostnému

zalévání pozemků, rozhodně ne k přímému
pití. Rizikové může být i jednorázové napití
vody. Letos zjištěnou pozitivní situaci u dolní
skruže na Svákově (bez mikrobiologického nálezu) bych považovala za výjimečnou a nelze
se na to spolehnout i do budoucna. Dobrou zprávou je víceméně setrvalá chemická stabilita vody
ve všech studních.
Informace k mikrobiologickému rozboru:
Při ověřování mikrobiologické nezávadnosti vody se nehledají bakterie či viry způsobující známá onemocnění přenášená vodou,
jako je tyfus, infekční zánět jater, průjmová
onemocnění virového původu apod. Bylo
by to technicky, časově i finančně neúnosné.
Proto se používá metoda tzv. indikátorů fekálního znečištění, při které se hledají bakterie
žijící ve střevním traktu člověka a teplokrevných živočichů (Escherichia coli, koliformní
bakterie, enterokoky). Pokud se ve vodě najdou
některé z těchto bakterií, je voda podezřelá,
že přišla do kontaktu s výkaly či zbytky živočichů a že může obsahovat patogenní bakterie
a viry. Skutečnost, že voda ze studny je dlouho
používána bez jakýchkoli pozorovaných nepříznivých důsledků, ještě neznamená garanci její
nezávadnosti. U pravidelných uživatelů takové
vody se snad může vyvinout tolerance k těmto
bakteriím, ale onemocnět mohou jak návštěvy a malé děti, tak uživatelé samotní, pokud
se v důsledku různých příčin jejich imunitní
systém oslabí.
Vedle indikátorů fekálního znečištění se dále
používají tzv. indikátory obecné kontaminace
(počet kolonií rostoucích při 22 °C nebo 36°C).
Přinášejí informaci o celkovém bakteriálním
znečištění vody, jejich zvýšené počty signalizují průnik znečištění z okolí, stagnaci vody
ve studni, přítomnost korozních produktů
na stěnách potrubí či sedimentu na dně.
Závěrem nutno opět zdůraznit, že vodu
v žádné naší městské studni není možno z hlediska právních předpisů (zák.č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů)
označit jako pitnou.
Originál rozborů s komentářem je k nahlédnutí na OŽP MěÚ Soběslav - vodní hospodářství
(Ing. Židová).

Marie Židová, OŽP
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Křížová cesta na Svákově
V květnu 2017 byla na Svákově instalována křížová cesta. Během
dvou let, kdy byla vyhlášena veřejná sbírka, se podařilo nashromáždit potřebné finanční prostředky ve výši 262.000 Kč. Tato
částka zahrnuje nejen samotné zhotovení, ale i další potřebné práce a materiály viz níže.
• zhotovení - Martin Mikula: 178.000 Kč
• instalace - Martin Záhora: 35.000 Kč
• informační a směrové tabule - Dřevovýroba Václav Vaněk
s.r.o. Soběslav: 16.500 Kč
• grafické práce (cedule, logo, plakáty, letáčky)
- Viva Design, s.r.o. Tábor: 32.500 Kč
Křížovou cestu požehnal 13. května generální vikář českobudějovické diecéze ThLic. David Henzl. Dne 28. května byl dole
u kříže zasazen strom - katalpa jako upomínka na její zhotovení.
Jsem rád, že záměr zbudovat na Svákově křížovou cestu se podařilo zrealizovat a zároveň věřím, že díky ní získal Svákov další
rozměr. Snad nám příběh Ježíše Nazaretského, který je do kamenů
vytesán, napomůže smysluplně prožívat naše životy i v obtížných
situacích. Rok 2017 je zároveň rokem 100. výročí zjevení Panny
Marie ve Fatimě v Portugalsku a také 150. výročím posvěcení
kaple Panny Marie Bolestné. Vytvoření křížové cesty tak může
být připomínkou i těchto událostí.
Chtěl bych poděkovat městu Soběslavi za vstřícnost a finanční
podporu, dále paní Věře Hanzalové, která stála na samém počátku
myšlenky zbudovat křížovou cestu a především vám, kdo jste přispěli jakoukoli finanční částkou.
Jan Hamberger, farář

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:

Úmrtí:

Kateřina Vandasová
Anna Líkařová
Štěpán Princ
Hana Soukupová
Izabel Chytilová
Michaela Pavlíková
Helena Jurmanová

Blažena Cihlářová
Josef Suchý
Květuše Havlíčková
Václav Zabranský
Ivan Buzek
Václav Davídek
Jitka Nohejlová
Bohumila Knotová
Miroslava Smetková
Václav Boháč
Marie Moranová

Nově narozeným
občánkům přejeme
šťastný život.

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

VZPOMÍNÁME
Dne 17. 8. 2017 uplyne již
druhý rok, kdy nás navždy
opustil Pavel Pick.
Stále vzpomínají manželka
a syn.

Dne 10. 8. uplyne 7 let, kdy
nás navždy opustila naše drahá
maminka a babička Matylda
Cíchová. Stále Tě máme
v srdíčku a vzpomínáme.

Foto: Michaela Nováková

Dcery Alena, Marta, Hana a syn
Pavel s rodinami.

Poděkování za křížovou cestu
V souvislosti se závěrečným bilancováním Svákovské křížové
cesty chci upřímně poděkovat všem, kteří mi právě díky křížové
cestě přišli do „cesty“. Předně to byl pan farář Jan Hamberger,
který se mnou musel mít mnohdy opravdu „svatou“ trpělivost.
Nebylo tomu jinak ani v případě Martina Mikuly, Ing. Petra Matouše, Jiřího Kubeše i Gustava Fifky a jeho týmu. Osobní poděkování patří i Martince Pechové. Tolik asi jmenovitě. Jinak velmi děkuji všem, s kterými jsem se setkala ve věci veřejné sbírky,
ať to byly soukromé osoby, zástupci a vlastníci soběslavských
firem a v neposlední řadě vedení města Soběslavi. Velký dík patří
i těm, kteří se postarali o drobné a tolik nezbytné „maličkosti“
jako byla propagace v tisku, slavnostní občerstvení, úklid, sečení,
výzdoba apod. Poděkování za trpělivost patří i mému manželovi.
Děkuji za jedinečnou možnost podílet se na vybudování Svákovské křížové cesty.
Věra Hanzalová

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

Dne 30. 8. 2017 uplyne 10 let, co nás navždy
opustila paní Marie Bártová.
S láskou vzpomínají maminka, manžel František, dcera Vlaďka s rodinou a syn Jirka s
rodinou.

Vzpomínka

Ivan Buzek by býval 17. července oslavil 72. narozeniny. Pro ty, kteří
ho znali, byl vždy pouze Kulda. S kamarády nezkazil žádnou legraci,
a i když prováděli v mládí spoustu lumpáren, nikdy nikomu neublížili.
Pro svou veselou a upřímnou povahu byl oblíben mezi mnoha přáteli,
se kterými se rád pobavil u dobré muziky ve stylu country nebo s nimi
poseděl ve své oblíbené hospůdce. Miloval svou rodinu, vnoučka Víťu,
ale také své staré auto wartburga a město Soběslav. Vždy, když se odněkud vracel, měl velkou radost, když zahlédl soběslavskou věž, symbol
města, kde žil a byl rád. Bohužel toto všechno v letošním červnu náhle
nečekaně opustil.
Vzpomínají kamarádi a rodina
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KNIHOVNA
Autor seriálu Svět pod hlavou Ondřej Štindl
bude číst v soběslavské knihovně

Zdroj foto: Soběslávka
V srpnu proběhne na terase soběslavské knihovny poslední díl seriálu letních autorských čtení, který připravil
spolek Soběslávka za laskavé podpory
městské knihovny. Potkali jsme se už
s Jiřím Hájíčkem, mladým básníkem
Janem Škrobem a nadějnou spisova-

telkou Annou Bolavou. Posledním
z hostů bude novinář, scénárista a spisovatel Ondřej Štindl. Je podepsán pod
zajímavými projekty jako třeba film
Pouta, který dostal za scénář dokonce
Českého lva, nebo letošní seriál v České televizi Svět pod hlavou. Stál také
u vzniku Rádia 1, kde působil jako
moderátor, diskžokej a tvůrce reklamy. Prošel různými redakcemi, například českou redakcí BBC, Lidovými
novinami a Týdnem. Dnes pracuje
především pro Echo 24. Loni vydal
román s názvem K hranici. O veškeré
jeho činnosti bude možné si popovídat
30. srpna od 18 h na terase knihovny.
Za organizátory Martina Plátová

SMRČKŮV DŮM OTEVŘEN!
Po tříleté rekonstrukci jsme 23. 6. slavnostně
otevřeli Smrčkův dům s novou etnografickou
expozicí „Život na Blatech a Kozácku“,
tematickou dětskou hernou, dlouhodobou
výstavou „Krajina Táborska ve výtvarném
umění“ a sezonní výstavou fotografií Petra
Mareše „Táborsko“. Stalo se tak za aktivní
účasti Ing. Vlastislava Ourody, Ph.D., náměstka
ministra kultury pro řízení sekce kulturního
dědictví, čehož si velmi vážíme. Stejně tak nás
těší účast téměř tří stovek návštěvníků, kteří
přišli zhlédnout naše expozice a výstavy, jejich
slavnostní zahájení i doprovodný program.
O ten se postarali jak samotní tvůrci expozice
a výstavy (etnografky Mgr. Zuzana Čermáková,
Ph.D. a PhDr. Jiřina Langhammerová, fotograf
Petr Mareš), tak dudáci Miroslav Stecher
a Vojtěch Trubač a folklorní soubory Dubínek,
Jitra a Soběslavská chasa mladá. Věřím proto,
že tento letní večer a noc, jimiž vyvrcholilo
několikaleté úsilí všech pracovníků Blatského
muzea o kvalitní a návštěvnicky přátelské
expozice v pečlivě rekonstruovaném objektu,
byl pro návštěvníky příjemným zážitkem
a že se k nám budou vracet. Smrčkův dům
(stejně jako další objekty Blatského muzea)
je otevřen až do 30. 9. denně kromě pondělí
v časech 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00.
PETR MAREŠ – TÁBORSKO
Nově vzniklé výstavní prostory Smrčkova
domu patří během celé letošní návštěvnické

Dovolujeme si Vás pozvat na akci Loučení s létem,
která se bude konat dne 25. 8. od 17:00 na Plovárně
(kemp TJ Spartak) v Soběslavi. Zahrají kapely Náhodný Výběr, OVOCE (ex-zakázanÝ), Fabián Berka
a další. Přijďte se společně rozloučit s létem a užít si
atmosféry letního večera za doprovodu dobré hudby.
Těšíme se na Vás. 		
Náhodný Výběr

sezony fotografiím Petra Mareše, který vydal
již druhou knihu o táborském regionu. Po prvním titulu „Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad
Lužnicí“ je druhý, nazvaný „Táborsko“, věnován celé oblasti včetně Soběslavska a Veselska.
Autor sám píše: „Kdykoliv jsem se ze středu
regionu vydal jakýmkoli směrem, vždy jsem
se vracel obohacen o nové zážitky a poznání.
Každý výlet mě utvrdil v tom, kolik krás zde
máme, a to vše doslova na dosah ruky.“ Přijďte
se na ně také podívat a současně si vyzkoušet,
jak dobře znáte místa v našem okolí. Fotografie
mají totiž skryté popisky, takže nejprve můžete
tipovat, kde který záběr mohl vzniknout, a poté
si své tipy porovnat se správnými odpověďmi
v návštěvní knize.
HRADNÍ ZŘÍCENINY JIŽNÍCH ČECH
Tušíte, jak mohl vypadat hrad Šelmberk
u Mladé Vožice v době svého největšího rozkvětu? Znáte další jihočeské hradní zříceniny?
Zajímá Vás, jak je viděli malíři našeho regionu? Anebo jak některé vypadají z výšky? Pak
se přijďte podívat do Rožmberského domu na
putovní výstavu Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých
Budějovicích. Výstavní panely pomocí textů,
fotografií, nákresů i rekonstrukcí zachycují necelé tři desítky hradních zřícenin na území Jihočeského kraje, od těch nejznámějších
(např. Kozí Hrádek, Helfenburk u Bavorova
nebo Dívčí Kámen) až po ty téměř zapomenuté
či zaniklé (např. Křikava, Fuglhaus či Poděhusy). Soběslavská prezentace navíc nabídne
i exponáty ze sbírek Husitského muzea
– archeologické nálezy z hradů na Táborsku, detailně propracované kresby táborského učitele Václava Josefa Klementa Bouška
(1864–1945) a obrazy některých hradů Tá-

borska (Borotín, Kozí Hrádek, Dobronice
u Bechyně či Choustník) od regionálních malířů. Chybět nebudou ani trojrozměrné modely
a letecké záběry vybraných hradů. Věřím,
že výstava může být nejen zdrojem poučení, ale i tipem na letní výlety po jihočeských
památkách. Zahájení proběhne ve čtvrtek
3. 8. v 18 hodin v zahradě Rožmberského domu
a jeho součástí bude také koncert soběslavské
folkové skupiny Flow Track (Iva Hovorková,
Karel Metelec a Pavel Jarčevský). Výstava následně potrvá do konce září.
ANTONÍN F. HANZAL „70“
Do veselského Weisova domu Vás zveme
na obrazy Antonína F. Hanzala, malíře
z Lomnice nad Lužnicí, který se v letošním
roce dožívá 70 let. Jeho jméno je příznivcům výtvarného umění v našem regionu jistě povědomé, neboť s jeho obrazy se mohli
setkávat na pravidelných výstavách v Blatském muzeu, a to jak ve Veselí nad Lužnicí,
tak v Soběslavi. Malířsky si vychutnává starobylé duby na hrázích rybníků, podmanivou přírodu ve všech ročních obdobích, práci rybářů,
vesnickou architekturu, těší se z pohodových
zátiší. Pod záštitou měst Veselí nad Lužnicí
a Lomnice nad Lužnicí pořádáme retrospektivní
výstavu jeho díla doplněnou o nejnovější olejomalby. K výstavě vychází katalog, 4. svazek
edice založené v loňském roce s cílem trvale
přibližovat tvorbu regionálních umělců. Díky
příspěvku obou zmíněných měst ho v pokladně
muzea získáte za příznivých 49 Kč. Zahájení
výstavy proběhne v úterý 1. 8. v 18 hodin,
výstava potrvá až do 30. 9.
Do expozičních a výstavních sálů
Vás srdečně zve Daniel Abazid
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SMRČKŮV DŮM OTEVŘEN!

Večerní program zahájilo vystoupení dětského folklórního souboru Dubínek ze Sezimova Ústí a soběslavského dudáckého tanečního souboru
Jitra

Hned po vystoupení děti
z Dubínku vyzkoušely muzejní
hernu

Náměstek ministra kultury
Vlastislav Ouroda při projevu

Z komentované prohlídky oddílu o lidové architektuře se Zuzanou
Čermákovou

Při svém vystoupení Soběslavská chasa mladá i zatančila
Foto: Zdeněk Prchlík, Ludmila Mikulová

Moderátor večera Daniel Abazid a defilé tvůrců nových expozic

Na dudy během vernisáže hrál Miroslav Stecher, nositel tradice
lidových řemesel

Na pódiu nemohlo chybět vystoupení Soběslavské chasy mladé

Závěrečným bodem programu muzejní noci bylo setkání
s fotografem Petrem Marešem u jeho fotografií
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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 – SRPEN 2017

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

TANEČNÍ KURZY 2017

Program:
Úterý

1. 8.

18.00

Vernisáž – Vít Vavřinec Pavlík – obrazy,
fotografie, Galerie v kostele sv. Marka

Dovolená v pokladně KDMS: 24. 7. – 13. 8. 2017!
Připravujeme na září 2017:
Pátek

15. 9.

Sobota

16. 9.

Úterý

19. 9.

úterý

3. 10.

21.00

koncert Čechomor, areál KDMS
a soběslavského hradu v předprodeji 350 Kč,
na místě 400 Kč
Soběslavské slavnosti Rožmberské 2017

19.00

20.00

Miroslav Donutil - „Cestou necestou“
- srdečně Vás zveme na příjemně strávený večer s vynikajícími
příběhy Miroslava Donutila, velký sál, vstupné 350 Kč
Partička - Ondra Sokol, Michal Suchánek, Igor Chmela, Richard
Genzer, Jakub Kohák, Marian Čurko ...a nebo taky nějaký
zajímavý host...vše je improvizace!!!, velký sál, vstupné 430 Kč

Vstupenky jsou už teď v prodeji v síti Ticketstream, na www.kdms.cz nebo v kanceláři KDMS.

Taneční kurzy povedou opět manželé Alena
a Jaroslav Bolkovi z Milevska. Začínáme
v sobotu 9. září od 18 hodin – končíme Věnečkem 9. prosince 2017. Kurzovné je 1 300 Kč.
(10 x sobota od 18 – 21 hod., Prodloužená
18 – 22 hod., Věneček 18 – 24 hod. tj. celkem
12 sobot).
Můžete se těšit na kurz stolování (není
povinný).
Přihlášení si mohou zajít do kanceláře KDMS pro průkazku a zaplatit
hotově nebo můžete zaplatit i na účet
KDMS Soběslav č. 19–0044450257/0100
a po telefonické dohodě vám pošleme průkazku poštou.
Těšíme se na vás v září!

10.00

Program

Svatební historický průvod městem

10.30

Oficiální zahájení slavností

10.45

Rytířské klání

11.00

Hrad - tři generace Kročáků

11.30

Karmína - koncert a Fioretto - tance

12.40

Kousky a taškařice na nádvoří

13.30

Keltain - koncert

15.00

Kousky a taškařice na nádvoří

16.00

Euphorica - koncert world music

17.30

New Rangers - koncert

20.00

Aneta Langerová - koncert

21.30

Noční historický průvod městem

21.45

Ohňostroj na náměstí Republiky

CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
divadelní hra
18. 10. 2017 19:00 KDMS
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DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ PODZIM 2017
Středa 18. října v 19.00 hod.
Pantheon production s.r.o.
Axel Helstenius

Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála
bláznovství
Předlohou divadelního textu je dramatizace
třetího dílu norské kultovní trilogie o chovanci
psychiatrické kliniky Ellingovi (Axel Hellstenius), která byla inspirována románem Pokrevní bratři (Ingvar Ambjørnsen), v České republice známá jako Chvála bláznovství.
Chvála bláznovství je příběhem dvou přátel Ellinga a Kjella Bjarna, jež spolu sdíleli
pokoj v ústavu pro duševně nemocné, a kteří
stojí před velkou výzvou začít společný život
mimo stěny léčebny. Divák se stává svědkem
jejich střetávání se s každodenní realitou, která
je pro oba přátele komplikovaná a přináší řadu
velmi humorných situací, zároveň však, pod
odlehčeným tónem, dobře rozumí osamocenosti hrdinů, jejich strachu z lidí i touze po lásce
a přátelství. Elling a Kjell stojí na prahu nového „opravdového“ života...
Osoby a obsazení:
Elling: Martin Hofmann
Kjell Bjarne: Filip Blažek
Frank Asli: Michal Slaný
Gunn, servírka: Lenka Zahradnická
Reidun: Šárka Opršálová

Úterý 28. listopadu v 19.00 hod.
Divadlo Kalich
Fabrice Roger-Lacan

Ani spolu, ani bez sebe

„Svižně šlapající inscenace s dokonalým hereckým partnerstvím, která se divákům nepodbízí,
ale baví je vtipnou smrští dialogu, hereckých
akcí a situací.“ Jejich byty dělí jen pár metrů
společné chodby, ovšem oni dva jako by žili
každý na jiné planetě. Ona - renomovaná psycholožka, on - manažer marketingu. Shodnout
se dokážou jen na jediném: že toho druhého
prostě nemůžou vystát. Jenže pod každodenními slovními přestřelkami a dohady prosvítá
cit, který si oba dva zprvu odmítají přiznat…
Nikdo z nás přece nechce zůstat sám a jak
známo, protiklady se přitahují! Stejně jako
v případě divácky mimořádně úspěšných
komedií Drahouškové a Sbohem, zůstávám!
přivádějí herečka Jana Paulová a Divadlo
Kalich na naši divadelní scénu v české premiéře

největší komediální hit současné Paříže. Komedie Ani spolu, ani bez sebe se drží na špici žebříčku nejúspěšnějších francouzských her. Pod
dohledem renomované režisérky Lídy Engelové
se po Janině boku tentokrát představí David
Suchařípa.
Jiskření mezi oběma postavami i oběma herci
je pro diváky zárukou výtečné zábavy, v níž
bezpochyby najdou řadu trefně pojmenovaných situací také ze svých vlastních životů.
Osoby a obsazení:
Ona ….. Jana Paulová
On ….. David Suchařípa

Miroslav Donutil
– CESTOU necestou
Úterý 19. září v 19.00 hod.
Jedná se o jednoho z nejpopulárnějších
českých herců. Sám říká, že na studia herectví (brněnská JAMU) šel převážně z důvodů,
že nemusel studovat matematiku, ale spíš
v něm zvítězily rodinné geny. Jeho rodiče byli
ochotníky a dědeček byl vynikajícím a nadšeným vypravěčem. Již za studií hrál v divadle
Husa na provázku, kde působil od roku 1973
až do roku 1990. Poté se stal členem činohry
souboru pražského Národního divadla, kde
působí dodnes. Miroslav Donutil je od svých
osmnácti let epileptik.

Sobota 16. prosince v 19.00 hod.
Divadlo Kalich
Petr Abraham

Moje hra
Moje hra je komedií o životě, jakkoli hlavnímu
hrdinovi jeho život právě protekl mezi prsty.
Slavný spisovatel Josef Jankulovski opustil
tento svět nečekaně a s poměrně starosvětským
přáním: chtěl po své partnerce, aby uspořádala
soukromou smuteční slavnost na jeho počest.
V obývacím pokoji se proto u vystaveného
Mistra schází šest žen různého věku, postavení
i světonázoru, z nichž každá sehrála v životě
vyhlášeného bonvivána osudovou roli…
Magie divadla umožní Jankulovskému
už z „druhého břehu“ mluvit s jeho poslední
ženou. Na rozdíl od nás obyčejných smrtelníků
tedy oba mají vzácnou možnost říci si spoustu
věcí, na které v každodenním shonu nemáme
(nebo kolikrát možná nechceme mít) čas a u kterých zpětně litujeme, že jsme je nestihli vyslovit. Komedie Moje hra odkrývá s nadhledem,
odzbrojující upřímností a především humorem zákoutí vztahu muže a ženy a otevírá řadu
třináctých komnat. Současně fandí životu:
za jeden vyhaslý nabídne hned dva nové!
V hlavní roli charismatického Mistra Jankulovského zazáří jedna z největších hvězd českého
herectví Jiří Bartoška, který přijal divadelní roli
po dlouhých letech. Pod pseudonymem autora
Mojí hry Petra Abrahama se skrývá divadelní
režisér Petr Novotný. Režie se ujal Jan Kačer,
jehož žena, vynikající herečka Nina Divíšková,
hraje matku Jiřího Bartošky.
Osoby a obsazení:
Mistr Jankulovski ..... Jiří Bartoška
Mladá paní ..... Jana Janěková ml.
Paní Matka ..... Nina Divíšková/Radana
Hermanová
Ordinérní blondýna ..... Zuzana Bydžovská
Bejvalka ..... Adéla Kačerová
První láska ..... Vlasta Peterková
Poslední omyl ..... Adéla Koutná
Funebrák ..... Martin Kubačák
Změna programu vyhrazena / Cena předplatného 870 Kč / Mimo předplatné 320 Kč, 320 Kč,
350 Kč.
KDMS

Původně uvažoval o kariéře novináře
a lesního inženýra, nicméně nakonec se v něm
zúročily rodinné geny (rodiče nadšeně ochotničili a dědeček patřil k nezapomenutelným
vypravěčům s výjimečným smyslem pro humor) a skončil na brněnské JAMU. Už během
studií hostoval na scéně brněnského Divadla
Husa na provázku a po absolutoriu (1973) sem
také nastoupil do svého prvního angažmá.
Vydržel tu plných sedmnáct let a ztvárnil řadu
nezapomenutelných rolí (mj. Nikolu Šuhaje
v Baladě pro banditu, Kašpárka v Donu Šajnovi, Richarda III. a další postavy v Shakespearománii, ...), nicméně film a televize jeho
talent stále přehlížely. Zazářil sice v titulní roli
filmové adaptace Balady pro banditu, nicméně jednalo se o výjimku, v oněch letech dostával spíš menší a epizodní role (např. poněkud
zasněný podomek v Postřižinách).
Zásadní zlom v jeho kariéře nastává roku
1990, kdy se stal členem činohry pražského Národního divadla. Prakticky okamžitě
se stává jednou z největších hvězd souboru
(mj. titulní role ve Strýčku Váňovi, stařeček
v Židlích, šašek v Jak se vám líbí, Truffaldino
ve Sluhovi dvou pánů, ...) a televizí i filmem
náhle velmi vytěžovaným hercem. Za svůj
výkon ve filmu Pasti, pasti, pastičky získal
Českého lva.
Srdečně Vás zveme na příjemně strávený večer s vynikajícími příběhy Miroslava Donutila. Přijďte se podívat, určitě se nudit nebudete!!!
Mamut agency
(redakčně kráceno)
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Pozvánka do Galerie v kostele sv. Marka
Vít Pavlík – obrazy, fotografie
Vernisáž výstavy se uskuteční výjimečně v úterý 1. 8. 2017
v 18 h. a potrvá do čtvrtka 31. 8. 2017 do 17 h.
Mgr. Vít Vavřinec Pavlík (1976) žije a tvoří v jihočeských Volarech.
Absolvoval obor učitelství pro umělecké školy na Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích. V současnosti působí jako ředitel Základní
umělecké školy ve Volarech a jako předseda Asociace jihočeských
výtvarných umělců. Umělecky se profiluje v oborech monumentální
malby, kresby a projekční fotografie.
Uměleckou inspirací nachází v šumavské přírodě, kde od narození vyrůstal. Nevytváří realistické ztvárnění míst, ale rázovitost
šumavské krajiny zachycuje svými prožitky, vzpomínkami a pocity
expresivní abstraktní formou až geometrického výrazu. Díla se vyznačují kontrastní barevností, dynamikou a výraznou kompoziční
skladbou. Kromě malby a kreseb umělec používá ojedinělou fotografickou metodu projekční fotografie, kdy fotografuje na lidském těle
promítnuté obrazy.

Zdroj foto: Václav Hrůza/ www.vitpavlik.cz
Svá díla četně vystavuje doma i v zahraničí - ve Francii, v Německu,
Rakousku, na Slovensku a v USA. Získal mezinárodní ocenění v Německu (1993, 2006) a na Slovensku (2006).
Zveme na výstavu a těšíme se na Vaši návštěvu.
Výstava je v galerii otevřena do 31. 8. 2017
ve dnech úterý – neděle v 10 - 12 a 13 - 17 hod.
Ak. soch. Václav Hrůza, kurátor výstavy

KINO SOBĚSLAV PROMÍTNE MASARYKA
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká
gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou
úředníka, diplomata. Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž
pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec
Tomáš Garrigue. Smrt Jana Masaryka je dodnes
zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se však
skrývají i v jeho životě! Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí, Jana Masaryka,
se vrací do doby těsně před druhou světovou

válkou. Ve třicátých letech vrcholí Masarykova
diplomatická kariéra, kterou tráví převážně ve
Velké Británii, kde se snaží dostat světové mocnosti na stranu Československa.
Muž, oceňovaný jako brilantní řečník, zábavný společník a milovník života, má však i svou
temnou stránku. Masaryk hledá únik před svým
jménem, před odpovědností i před sebou samým v hýřivém životě, alkoholu a drogách, ale
také v neustálém sebetrýznění. Tehdejší velvyslanec v Londýně se najednou ztrácí z veřejného

života. Přerušuje kontakt s politickými kolegy i s
přáteli. Na několik měsíců mizí, kamsi do Ameriky... Na pozadí historických událostí se odehrává napínavý životní příběh okouzlujícího,
ale nevyrovnaného, sebedestruktivního muže a
jeho marného boje o budoucnost vlastní země.
Režie: Julius Ševčík • Scénář: Julius Ševčík, Petr
Kolečko, Alex Koenigsmark • Hrají: Karel Roden, Oldřich Kaiser, Arly Jover, Eva Herzigová a
další.
redakce, zdroj www.kinosobeslav.cz
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9. ROČNÍK FESTIVALU SETKÁNÍ S HUDBOU SE POVEDL
Již podeváté se počátkem prázdnin do Soběslavi sjelo přes 40
mladých houslistů, violoncellistů, klavíristů, varhaníků a pěvců
na festival komorní (nejen vážné) hudby a vyhledávané interpretační
kurzy. A zhruba stejné množství hostujících umělců navštívilo během
deseti dnů Soběslav, aby se zde představilo ve dvanácti koncertech.
Dramaturgie festivalu byla postavena především na komorní vážné hudbě, částečně byla koncipována multižánrově. Setkat jsme
se mohli jak s klasickým pojetím vážné hudby, tak s její odlehčenější
formou, aby si na koncertech každý našel to své. Vystoupení se odehrávala na několika místech v Soběslavi: v kostelích sv. Petra a Pavla
a sv. Víta, v Galerii v kostele sv. Marka, v kulturním domě, v kině
a na městském koupališti.
Oficiální zahájení „Setkání“ připadlo v tomto roce na sobotu 1. července, a to již tradičním úvodním „putovním“ koncertem organizátorů a lektorů Setkání s hudbou v kostele sv. Víta a poté v Kulturním
domě města Soběslavi. Představili se Jan Steyer na varhany, Jan Fišer a Jiří Fišer na housle, Zuzana Lászlóová zazpívala skladbu Lascia Ch’io pianga z kůru za doprovodu varhan. V KDMS pak zahrál
na nový klavír Tomáš Víšek, následovala skladba Faunovo pozdní
odpoledne od C. Debussyho, zahraná na housle v podání Štěpána Ježka
a za klavírního doprovodu Silvie Ježkové. Poslední zazněla skladba
W. A. Mozarta v podání houslisty Jana Fišera.

Jan Fišer zahrál na úvodním „putovním“ koncertě organizátorů a lektorů v kostele sv. Víta skladbu od J. S. Bacha

Středa 5. 7. pak patřila vokálnímu souboru DYŠKANTI z Českých
Budějovic, který v prostorách kostela sv. Víta zazpíval barokní
skladby z jihočeských sbírek a skladby, které jižními Čechami zněly
v dobách posledních Rožmberků. Koncert, který čítal 20 skladeb,
natáčel Český rozhlas - Vltava.
Ve čtvrtek 6. 7. si mohli milovníci krásné hudby vychutnat hned
dva koncerty. V 11 hodin vystoupila v Galerii v kostele sv. Marka
sopranistka, pedagožka a lektorka operního zpěvu na kurzech Setkání s hudbou Zuzana Lászlóová. Ve svém matiné zazpívala maďarské
a české písně od F. Liszta za klavírního doprovodu třeboňské rodačky Aleny Grešlové.
V 19 hodin jsme měli jedinečnou příležitost poslechnout si operní
pěvkyni Karolínu Berkovou-Bubleovou, která se pravidelně objevuje na scéně Národního divadla v Praze. Spolu s violoncellistou
Tomášem Strašilem, varhaníkem Přemyslem Kšicou a trumpetistou Janem Vernerem představili hudební program s názvem Hudba
pro duši i ducha se skladbami od J. S. Bacha, H. Purcella, M. Brucha, R. Schumanna a dalších. Jedna skladba s názvem Il Cantico
delle Creature pocházela opět z dílny Petra Hanzlíka.

Závěrečná smyčcová skladba na nedělním koncertě Smyčce letí přes staletí

Nejočekávanější a nejžádanější událost ovšem nastala v pátek
7. 7., kdy se konal oblíbený koncert na soběslavském koupališti.

Druhý den festivalu (neděle 2. 7.) vystoupil v kostele sv. Petra
a Pavla komorní soubor ARTI ALLEGRE se svým programem
Smyčce letí přes staletí, který zahrnoval skladby světových skladatelů G. F. Handela, W. A. Mozarta nebo J. S. Bacha. Svou vlastní
skladbu, a nutno říci že velmi pěknou skladbu, s názvem ANIMA
MEA představil také ředitel festivalu Petr Hanzlík. Skladbu Mozarta
zpěvem doprovodil Daniel Klánský, který se objevil na festivalu již
v roce minulém.
V pondělí (3. 7.) jsme si mohli poslechnout výjimečný koncert tak
trochu z jiného soudku, který se poprvé konal v Kině Soběslav.
S kávou či čokoládou v hledišti si tak návštěvníci mohli vychutnat
zhudebněné básně francouzské básnířky Suzanne Renaud, manželky básníka a grafika Bohuslava Reynka. Skupina vynikajících
umělců v čele s baskytaristou skupiny Chinaski Ondřejem Škochem
posluchačům připravila ojedinělý zážitek, za který si vysloužila
dlouhý potlesk.
Festival pokračoval v úterý 4. 7. Houslovým recitálem Tomáše Vinkláta, ve kterém se představila také klavíristka Renata Ardašovová.
Společně zahráli skladby od světových umělců, včetně J. S. Bacha,
L. van Beethovena, P. I. Čajkovského nebo B. Smetany.

Ondřej Škoch ze skupiny Chinaski v soběslavském kině představil hudebně-poetický projekt básní Suzanne Renaud, přeložený Alicí Škochovou
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Pod širým nebem se návštěvníci občerstvili a pobavili písněmi,
jejichž žánry se pohybovaly na pomezí jazzu, rocku a blues. Perličkou
večera bylo bravurní vystoupení jazzové zpěvačky Eleny Sonenshine,
v jejímž podání letním večerem zazněly písně od legendární francouzské
zpěvačky a dámy jazzu Elly Fitzgerald.
V sobotu 8. 7. všem posluchačům rozproudilo krev smyčcové kvarteto
GADREW WAY QUARTET, které se se svým koncertním turné vydalo až za oceán do USA a zahrálo si po boku hudebních legend, jakými jsou Sting, George Michael, James Morisson nebo Andrea Bocelli.
Na violoncello, violu a housle v jejich podání zazněla mimo jiné i řada
živelných lidových a židovských skladeb, doprovázených excelentním
zpěvem Gabrieli Vermelho.
V neděli 9. 7. a v pondělí 10. 7. pak následovalo matiné a dva koncerty účastníků kurzů, jejichž vystoupení byly minimálně pro běžné
posluchače neméně kvalitní a profesionální. Na koncertech v kostele sv. Víta a Kulturním domě města Soběslavi jsme si mohli poslechnout známé i méně známé skladby, zahrané na housle, violoncello, klavír i varhany. Vedle toho vystoupili samozřejmě také
účastníci kurzů operního zpěvu, kteří v kostele sv. Víta zazpívali z kůru
i vpředu od oltáře. Vstupné na všechny koncerty bylo opět dobrovolné.

						

Tomáš Vinklát a Renata Ardaševová zahráli v úterý 4. 7. v KDMS

-min-

Setkání s hudbou je pořádáno jeho uměleckým ředitelem
a šéfdramaturgem Petrem Hanzlíkem ve spolupráci s městem
Soběslav (prostřednictvím KDMS) a ZUŠ Soběslav. Výkonnou
ředitelkou hudebních kurzů je kytaristka a pedagožka Taťána
Klánská. Záštitu nad festivalem drží starosta města Ing. Jindřich
Bláha.
PARTNEŘI „SETKÁNÍ“:
• město Soběslav;
• Nadace Život umělce, Nadace Český hudební fond;
• GrECo JLT Czech Republic s.r.o., GOLDIM s.r.o.,
České houby a.s.;
• produkční agentury Blue Season Art Agency a Tanja Classical
s.r.o.;
• Reklamní ateliér s.r.o., Ateliér Kročák architekt
• Mediálním partnerem je Český rozhlas České Budějovice

Gadrew way quartet vystoupil v Galerii v kostele sv. Marka v sobotu 8. 7.
s programem, ve kterém zazněla řada židovských a lidových skladeb

Jazzová zpěvačka Elena Sonenshine se na soběslavském koupališti svým
bravurním hlasem zhostila písniček Elly Fitzgerald

Závěrečné dva koncerty byly věnovány vystoupení účastníků kurzů. V neděli 9 . 7. v kostele sv. Víta a v pondělí 10. 7. v Kulturním domě města
Soběslavi zahráli účastníci publiku na housle, violoncello, klavír i varhany
a slyšet jsme mohli i operní zpěv
Foto: archiv/ Michaela Nováková, Petr Hanzlík/ Setkání s hudbou
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PŘÍŠTÍ ROČNÍK SETKÁNÍ S HUDBOU BUDE JUBILEJNÍ
Sotva jeden ročník festivalu Setkání s hudbou skončil, již se připravuje další. A ten v roce 2018 bude jubilejní - desátý. Zajímalo nás,
jak se na festival i renomovanou hudební dílnu dívají sami pořadatelé, odkud přichází zájemci, kteří se kurzů Setkání s hudbou účastní, jak kurzy
fungují a co obnáší jejich organizace. Odpovědi na tyto otázky nám poskytl umělecký ředitel a šéfdramaturg festivalu Petr Hanzlík.
Devátý ročník festivalu Setkání s hudbou
je za námi. Jaký z něj máte pocit a jaká
vystoupení se Vám osobně nejvíce líbila?
Myslím, že máme důvod k opatrné, leč radostné
spokojenosti, a to u obou částí „Setkání“, tedy
jak festivalu, tak i kurzů. Hudební přehlídka
je samozřejmě více „vidět“, je určena široké
veřejnosti a snažíme se, aby nabídka koncertů
byla zajímavá, dostatečně umělecky náročná
a zároveň dobře přístupná i neprofesionálům.
Naše interpretační kurzy už získaly své dobré renomé naopak mezi výsostnými, byť věkem mladými, profesionály – o „té Soběslavi“
se opravdu hodně mluví na konzervatořích
i vysokých uměleckých školách a zájem o účast
je poměrně značný, což nás samozřejmě těší.
A opatrnost, ta je na místě vždy, protože každý
další ročník začíná v podstatě od nuly, a to ještě
dříve, než ten stávající skončí.

přihláškou, která je k dispozici veřejně od oficiálního vyhlášení dalšího ročníku, což bývá
někdy v lednu, únoru. Z jedné strany platí pravidlo podané přihlášky, čili „kdo dřív přijde, ten
dřív mele“ . Ze strany druhé mají lektoři jakési
právo veta, čili lektor, nikoli ředitel, je ten, kdo
si vybírá studenty do své třídy a má právo třeba
i někoho nepřijmout.
Často zdůrazňuji, že nejsme hudební škola,
ale interpretační kurzy. Že neučíme žáčka hrát
na nástroj od nuly, ale učíme, jak to, co už umí,
zlepšit, vypilovat. Proto je dobré, aby to, co přicházející studenti umí, bylo už na co nejlepší
úrovni. Jen tak se totiž s lektory můžou propracovat k detailům, drobným finesám kvalitní
intepretace. Zkrátka k té „chemii“, která pak
z hraní na nástroj dělá skutečnou hudbu.

A výběr z koncertů? Neumím (směje se). Všechny se mi líbily, každý jinak! Protože za každým
z nich stojí spousta úsilí a práce – umělecké
i organizační.

Oproti minulému roku ne – oproti začátkům
„Setkání“ značně. Jsme moc rádi, že se nám
na každý koncert přijde v průměru 100 – 150
diváků, výjimkou není ani 200, jako tomu bylo
například na českobudějovických Dyškantech.

Letos jsme v rámci workshopu měli celkem 48
studentů v šesti oborech, na jejichž výuce se podílelo, včetně klavírní spolupráce, osm lektorů.
Jednalo se o studenty uměleckých škol
a konzervatoří?
Mezi zájemci o kurzy v drtivé většině převažují studenti středních uměleckých škol (Pražská konzervatoř, Gymnázium a Hudební škola
hl. m. Prahy, Mezinárodní konzervatoř Praha,
Konzervatoř Jaroslava Ježka...), dále ti, kteří
se na tato učiliště chystají. A v nemalé míře jsou
zastoupeni také posluchači uměleckých škol
vysokých, zejména pražské HAMU.
Zahraničních účastníků jsme letos měli šest; přijeli z Nizozemí, byť nejsou všichni Holanďané
(byl mezi nimi třeba Španěl nebo Maďarka),
v této zemi studují a hrají.
Za jakých podmínek se zájemci na kurzy
přihlašují?
Podmínky pro účast na kurzech jsou jasně dané

Ano, v rámci spolupráce se ZUŠkou máme
sjednaný program, v němž můžeme bezplatně
přijmout několik soběslavských žáků. Kapacita
této spolupráce je cca tři až čtyři studenti a opět
platí, že uchazeč musí být na slušné hráčské
úrovni a musí být předem dohodnutý s lektorem
svého oboru. Takovou konzultaci rádi zprostředkujeme, pokud už se třeba oba protagonisté neznají – což většinou ano! Letos jsme tak
například měli v kurzech mladou klavíristku
Kristýnu Fördösovou a na zpěv Martinu Pechovou. Sami se necháme překvapit, s kým se setkáme napřesrok a těšíme se! Nicméně celkový
počet studentů musí být zhruba stejný.
V proslovu na jednom z koncertů jste zmínil,
že si s celým produkčním týmem kvůli festivalu berete dovolenou. Pokud máte nějaký
volný čas, jak jej trávíte? Stihli jste se podívat také po památkách v okolí?
Pro nás opravdu je „Setkání“ výjimečnou
aktivitou, rozhodně je třeba si vyhradit čas, kdy
se všichni – lektoři, produkce – věnujeme jen
a pouze této věci. Většina z nás volný čas během
toho desetidenního turnusu v podstatě žádný
nemá. A pokud, trávíme ho spolu. Na památky
v okolí čas, bohužel, nezbývá.

Změnila se nějak návštěvnost oproti minulému roku? Na kterém vystoupení byla
nejvyšší?

Festival je každoročně zakončen koncerty,
na nichž své umění vždy předvedou účastníci
kurzů SETKÁNÍ S HUDBOU V SOBĚSLAVI. Kolik zájemců se v letošním roce kurzů
zúčastnilo?

kteří to budou?

Foto: Setkání s hudbou
Jak kurzy fungují a jaká je jejich kapacita?
Již několik let držíme kapacitu zhruba v rozmezí 45 – 50 kurzantů. Každý lektor je schopen odučit denně 7 – 9 studentů. Tzn., že při
plné vytíženosti v 9.00 začne a kolem 17.00,
18.00 končí. Možná si vzpomenete, že původně se v Soběslavi učila jen violoncella, klavíry
a varhanní improvizace. Za dobu novodobé existence kurzů jsme tedy naše portfolio rozšířili
o zpěv a dvě třídy houslí. Důvodem je také kapacita míst, kde vyučujeme. Původně byly kurzy
odkázány jen a pouze na prostory KDMS. Dnes,
díky skvělému partnerství soběslavské ZUŠky,
máme celou její kapacitu k dispozici pro houslisty, violoncellisty a zpěváky. V KDMS zůstává klavír a ve sv. Vítu varhany. Jenomže ani
ZUŠka není „nafukovací“...Měli jsme již nabídky na vyučování dalších nástrojů, nicméně jsme
se rozhodli zatím kurzy nerozšiřovat.
Z doslechu vím, že v příštím roce by se mělo
zúčastnit více studentů ze Soběslavi. Víte již,

A po „Setkání“..? Tak například moje „dovolená“ bezprostředně po festivalu tradičně znamená, že musím všechno ukončit – od kompletního účetnictví a vyúčtování grantů počínaje,
a podrobným doložením jednotlivých programů Ochrannému svazu autorskému, úpravami
fotek, webových stránek, facebooku a třeba
tímto rozhovorem konče... A navíc, jak už jsem
řekl, v tu chvíli už pro nás vlastně začíná ročník
příští .
Příští ročník bude jubilejní a o dva dny delší,
než letos. Můžete nám alespoň trochu poodhalit, jaká vystoupení si pro nás připravujete?
Rádi bychom se přidrželi osvědčeného konceptu. Máme rozjednané koncerty konkrétních
umělců a souborů, nicméně smluvně potvrzená
tato vystoupení zatím nejsou, a proto bych nerad
něco sliboval, co by pak mohlo nebýt. Nicméně
novinkou může být třeba plánovaný společný
koncert našich studentů a žáků ZUŠky.
My se těšíme, že určitě jeden z těchto dnů bude
dnem tzv. volným – právě proto, aby byl čas
taky třeba na nějaký výlet po soběslavském
okolí.
Měli jsme už v té věci schůzku s panem starostou, ing. Jindřichem Bláhou, a shodli jsme se,
že bychom si přáli, aby ten jubilejní ročník
byl opravdu důstojnou oslavou kulturního dění
ve městě Soběslavi – a já se na to už teď velmi
těším!
-min-
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JAKÝ BYL 23. ROČNÍK FESTIVALU DECHOVÝCH HUDEB?
I v letošním roce se příznivci dechové hudby setkali na náměstí Republiky na mezinárodním festivalu Kubešova Soběslav. Sobotní program zahájil ředitel KDMS Petr Valeš a celým dnem provázela Radka Macháčková
z Rádia Dechovka a textař Miloň Čepelka, který minulý rok na festivalu
oslavil své 80. narozeniny. Prvního vystoupení se ujaly ve 12 h Soběslavské
mažoretky, po nich následovala kapela Dechový orchestr Temelín a dětský
folklorní soubor Ráček.
Postupně roztančilo přihlížející osm dalších kapel (mimo jiné Veselka,
Lácaranka, Jižani nebo Babouci). Opět se představily také zahraniční kapely, rakouská „eine kleine dorfMusik“ a švýcarská Die Blaskapelle Fürstenland. Dechovou muziku si nedaleko svých domovů poslechli obyvatelé
Borkovic, Klenovic, Tučap a Želče, kde od 14 h vystoupily dvě kapely,
jedna česká a jedna zahraniční. Pořadatelé si pro návštěvníky připravili také
doprovodný program. Během koncertu dechové kapely Veselka kapelníka
Ladislava Kubeše byl pokřtěn kalendář s daty vystoupení dechových kapel
v roce 2018 a proběhlo losování tří výherců v soutěži Rádia Dechovka, jejíž
soutěžní kupony lidé obdrželi již v úvodu festivalu u kasy. Na otázku „ Jaká
je nejhranější skladba na Rádiu Dechovka“ správně odpověděli pouze čtyři
soutěžící. Odpovědí byla hymna České republiky, která se hraje denně okolo
24. hodiny. Byl předán také Zlatý houslový klíč, a to hudebnímu skladateli
a textaři Janu Buštovi a hudebnímu aranžérovi Miroslavu Khásovi,
který se z důvodu nemoci omluvil a cenu si bohužel osobně nepřebral.

Po zahájení festivalu ředitelem KDMS Petrem Valešem vystoupily
Soběslavské mažoretky

Počasí nám přálo, i když to zrána vypadalo jinak. Naštěstí se mračna vypršela ještě do 12 hodin a poté bylo na náměstí Republiky příjemně. Vedle hlavního pódia byly v areálu postaveny stánky s občerstvením, nápoji
a kvalitní čerstvě praženou kávou. Milovníci dechové hudby si také mohli
v bezprostřední blízkosti pódia pořídit alba od různých kapel. Návštěvníci
se sjížděli celý den a během večerního programu bylo již náměstí plné. Kdo
neměl zájem jen pasivně přihlížet, mohl si těsně pod pódiem zatančit.
Nedělní program uváděly Kateřina Hálová a Blanka Tůmová. V 10 hodin
jej zahájil starosta města Jindřich Bláha v doprovodu poslance Parlamenu
ČR Jana Zahradníka. První vystupující kapelou byla Třeboňská dvanáctka.
Poté, co zvony na soběslavském náměstí (tentokrát již i nový malý zvon
Panny Marie v sanktusníku) odbyly 12 hodin, zahrála Krajanka kapelníka Václava Hlaváčka a její vystoupení se přenášelo do vysílání Českého
rozhlasu České Budějovice. Během vysílání proběhlo vylosování soutěže
Táborského deníku a Českého rozhlasu České Budějovice. Předány byly
také další dva Zlaté houslové klíče. Tentokrát hudebnímu skladateli Janu
Drexlerovi a kapelníkovi kapely Blaskapelle Fürstenland Josefu Strässleovi.

Ve 13.20 vystoupil Dětský folklorní soubor Ráček (autor foto: Eva
Výborná)

Po přímém přenosu nastoupila na pódium německá kapela Die Blaskapelle
PENG, následována dalšími pěti kapelami z České republiky (Dechovou
hudbou Gloria, Věnovankou, Babouky, Budvarkou a Veselkou). Po závěrečném rozloučení starostou města Jindřichem Bláhou a ředitelem KDMS
Petrem Valešem se dechové kapely shromáždily opět na pódiu a pod pódiem
a společně zahrály a zazpívaly tři písně: „Borkovická polka“, „Moje česká
vlast“ a „Od Tábora až k nám“.
Těšíme se na další ročník, který se uskuteční v červenci roku 2018.
-min-

FESTIVALOVÉ ZAJÍMAVOSTI
V roce 2016 zahrálo na náměstí 15 dechových hudeb s výrazným zahraničním zastoupením, jeden dětský mažoretkový soubor a dětský folklórní soubor, což bylo celkem 282 hudebníků a tanečníků. V letošním roce
se představilo šestnáct dechovek, malé mažoretky ze Soběslavi a dále pak
dětský folklorní soubor Ráček ze Soběslavi. Celkem 265 hudebníků opět
zajisté přispělo k vynikající atmosféře již 23. mezinárodního festivalu
dechových hudeb Kubešova Soběslav 2017.
Realizační tým festivalu tvoří 51 lidí, kteří se v loňském roce profesionálně
postarali o příjemných 2885 příznivců dechovky, což bylo o šest set diváků
více než v roce předchozím. Celkem pak KDMS, jako spolupořadatel festivalu, za svou devatenáctiletou pořadatelskou kariéru přivítal na náměstí
v Soběslavi 69 952 diváků. Vzhledem k celkovému vývoji návštěvnosti za

Od 12.20 se na pódiu představila kapela Dechový orchestr Temelín
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posledních několik let nejen zde v Soběslavi je to známka velkého zájmu
o jeden z největších festivalů dechových hudeb v České republice. I letos
nám přálo počasí a sluníčko se vydrželo po oba festivalové dny usmívat
na několik tisíc spokojených fandů dobré dechovky. Určitě si to tento, nejen
soběslavský, svátek dechovky zasloužil.
Výběr toho nejlepšího z dechovek tradičně nabídl stánek Kubešova hudebního vydavatelství, který se nacházel přímo na náměstí v blízkosti hlavního
pódia. Navíc jste zde letos mohli zakoupit i jedinečný půllitrový keramický
korbel s logem festivalu.
Již sedmnáctým rokem zavlál na pódiu slavnostní prapor města Soběslavi.
Vedle praporu města Soběslavi se tradičně na pódiu objevila i česká vlajka
– vzpomínka na legendárního příznivce české dechovky Röbiho Widmera.
Tento dárek paní Widmer je pro náš festival velkou poctou!
I v letošním roce byla na stánku Kubešova hudebního vydavatelství v prodeji kniha „Moje česká vlast“, pojednávající o životě a práci tohoto výjimečného skladatele. Biografii napsal pan Miloň Čepelka. Osvědčilo se již
tradiční uspořádání náměstí, a tak věříme, že vám bylo sympatické i letos
a zlepšilo vaše pohodlí a váš komfort při sledování přehlídky těch nejlepších
dechovek. V roce 2011 jsme si dovolili sjednotit loga partnerů do přehlednější a pro diváka příjemnější podoby v prostoru hlavního pódia, a tak nedochází k žádným změnám. Všem partnerům festivalu za podporu děkujeme!

Od 13.40 zahrála kapela Bludověnka

Ministerstvo kultury ČR, za jehož významné finanční podpory se festival
uskutečnil, nám přálo i v letošním roce. Zároveň své místo mezi hlavními
partnery festivalu zaujímá i Jihočeský kraj. Za podporu velice děkujeme!
Bezkonkurenční soutěž, která nemá nejen ve světě dechovky obdoby, vrcholila v neděli vylosováním výherců. I v letošním roce ji pro vás připravili mediální partneři festivalu: Táborský deník a Český rozhlas České Budějovice.
Dalším z mediálních partnerů festivalu je i v roce letošním Rádio Dechovka
a časopis věnovaný dechovce Naše muzika. V zahraničí pak festival nemálo
podporuje rakouský časopis Blasmusik. Mimochodem reklamou festivalu
jsou i amatérské filmové záběry z festivalového dění, které se pravidelně objevují na internetových videoserverech. Internet se tak stává i součástí života
dobré dechovky. V letošním roce se zároveň pozvánka na festival objevila
i veveřejnoprávní televizi, jako jedna z kvízových otázek.

I tento rok byl pokřtěn kalendář dechových hudeb na rok 2018.
Byla také vylosována soutěž Rádia Dechovka

K výborné dechovce neodmyslitelně patří výborné pivo. Oficiálním pivem
festivalu byl letos již podvanácté Gambrinus. Navíc vás zajisté potěšily mírné ceny piva. Pro fajnšmekry přivezli Plzeňští ze svých sklepů i dvanáctku
Prazdroj a další produkty z portfolia pivovaru.
Veškeré informace o festivalu a účinkujících můžete najít na www.kubesovasobeslav.cz. Horké novinky pak můžete hledat i na facebookovém profilu
festivalu. Web spravuje pan Ladislav Kubeš! Má na to totiž čas, protože
je úspěšným penzistou.
V souvislosti s novým webem se v loňském roce změnila i celková grafická
podoba tiskových materiálů festivalu. Věříme, že vám je sympatická.
Již od loňska se osvědčil systém předprodeje vstupenek prostřednictvím
webu www.kdms.cz. Kdo si tedy zakoupil vstupenky na sobotu a neděli
v předprodeji, mohl ušetřit rovnou stovku! A to určitě není zanedbatelné.
Jinak se cena festivalové vstupenky na celý jeden den rovná ceně vstupenky
na jeden běžný dechovkový koncert, přičemž koncertů za jeden den můžete
zhlédnout průměrně osm. Takže si jednoduchou matematikou hravě každý
spočítá, že jeden koncert na festivalu stojí diváka 25 Kč, což je nadstandardní cena.
Dvacátý třetí ročník stabilního festivalu zachoval tradice, a tak pokud jste
si přišli poslechnout dobrou dechovku i v neděli, zajisté jste u pokladny
zdarma obdrželi, kromě ostatních malých pozorností, i tradiční papírovou
čepici s logem festivalu.
Nezapomeňte, že příští – již čtyřiadvacátý – ročník se bude konat opět
na soběslavském náměstí tradičně třetí (celý!) červencový víkend, což připadá na sobotu a neděli 21. a 22. července 2018. Těšíme se na Vás a “Mějte
se celý rok dechovkově!“

Vystoupily kapely Jižani (nahoře) i Veselka (dole) kapelníka Václava
Kubeše
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PODĚKOVÁNÍ
Velký dík patří městu Soběslavi. Bez podpory radnice v čele se starostou Ing. Jindřichem Bláhou by se mohl festival na malebném
soběslavském náměstí jen stěží uskutečnit.
Děkujeme firmě Správa města Soběslavi, spol. s r.o.. Obětavá pomoc
týmů pánů Vladimíra Falady a Václava Novotného tradičně napomáhá hladkému průběhu festivalu.
Děkujeme Vodní záchranné službě Soběslav za zajištění zdravotní
služby během festivalu.
Děkujeme také všem občanům města Soběslavi za shovívavost při
problémech, které jim můžeme uskutečněním festivalu na soběslavském náměstí způsobit.
Slova díků si samozřejmě zaslouží i všichni partneři festivalu, bez jejichž přispění bychom mohli festival jen stěží uskutečnit v současné
podobě, a všichni další, kdo s jeho realizací ať přímo či nepřímo pomáhají.

V neděli od 12 h se koncert Krajanky opět přenášel do přímého přenosu
Českého rozhlasu ČB. V průběhu byla vyhlášena soutěž Českého rozhlasu České Budějovice a Táborského deníku

Partneři festivalu:
Generální partner:
• Gambrinus – oficiální pivo festivalu,
• OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním,
o.s.,
• Spilka a Říha spol. s r.o., Soběslav,
• Impregnace Soběslav spol. s r.o., Soběslav,
• Jihostav spol. s r.o., Soběslav,
• Motor Jikov Group a.s., České Budějovice,
• České houby a.s., Soběslav,
• STRABAG a.s., České Budějovice,
• Autoservis Jindra spol. s r.o., Soběslav,
• ČEVAK a.s., České Budějovice,
• TIPN+V, spol. s r.o., Soběslav,
• SITA CZ a.s., Praha,
• T.O.D.O.K. spol. s r.o., Klenovice,
• Kooperativa pojišťovna, a.s. ViennaInsurance Group,
• ENVI-PUR spol. s r.o., Praha,
• Jednota o.d., Tábor,
• Pan František Mikula, Soběslav,
• Květiny Anna Fleková, Soběslav,
• Prádelna u Milušky, Soběslav.
Mediální partneři:
•
•
•
•
•

Český rozhlas České Budějovice,
Rádio dechovka,
Naše muzika,
Tuba Musikverlag,
Blasmusik.

Finanční podpora:
• Ministerstvo kultury České republiky,
• Jihočeský kraj,
• město Soběslav.
Mgr. Petr Valeš
Na závěr festivalu se kapely shromáždily na pódiu a před pódiem, aby společně zahrály a zazpívaly tři skladby: Borkovická polka, Moje česká
vlast, Od Tábora až k nám

O letošní festival dechových hudeb byl opět velký zájem. O víkendu
se na náměstí sešlo 2 628 návštěvníků
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Zveme Vás na šestý ročník orientační soutěže historických vozidel v
Soběslavi, který je zároveň ﬁnálním závodem Mistrovství ČR – Pohár HV
AVCC AČR

O POHÁR MĚSTA SOBĚSLAV
dne 9. září 2017
Prezentace vozidel bude probíhat na náměstí Republiky v Soběslavi
od 8:00 do 9:45 h. Začínáme v 10 h výstavou vozidel a pohoštěním. Trasu
závodu startujeme ve 12 h. Čeká Vás příjemná jízda jihočeskou krajinou
s bohatým programem a cílem v kempu Plovárna v Soběslavi. Soutěž pořádá
Veteran Car Club SOBĚSLAV v AČR za spolupráce s městem Soběslav
a za podpory řady partnerů.

MŠ DUHA
Projekt „Zahrada sedmi barev“
Informace, podmínky účasti a přihlášky na soutěž naleznete na webových
stránkách www.vccsobeslav.webnode.cz.
Případné dotazy zasílejte e-mailem: vccsobeslav@seznam.cz nebo nás
kontaktujte na tel. 776 230 867 nebo 606 753 503. Uzávěrka přihlášek
prostřednictvím el. pošty je 7. 9. 2017.
Těšíme se na setkání s Vámi na naší soutěži!

Alena Fraitová
úspěchy začínající malířky
Dne 15. - 16. června

2017 proběhlo v Českém Krumlově slavnostní vyhlášení celostátní
výtvarné
soutěže
EVROPA VE ŠKOLE,
kde získala 1. místo
rodačka z Nedvědic
Alena Fraitová. Výtvarné začátky mladé umělkyně jsou spojeny se
ZUŠ Soběslav. Byla zde
úspěšně
připravována
panem učitelem Pavlem
Vaňkem na talentové
zkoušky středních škol.
Poté vystudovala střední umělecko-průmyslovou školu Anežky České v Českém Krumlově

- obor užitá malba - pod
vedením akad. mal. Evy
Výborné. Po celou dobu
studia byla Alena ozna-

čována jako velmi výrazný talent. Ale nezůstalo
jen u jednoho vítězství.
Její malba portrétu Babička získala taktéž ocenění 1. místa v prestižní
mezinárodní soutěži FIGURA 15 a následně vyhrála 1. místo na soutěži
TALENT JIHOČESKÉHO KRAJE za rok 2015
v kategorii umělecká
výtvarná. Gratulujeme k
výhrám a věříme, že se
už brzy dočkáme vernisáže, kde budeme moci
krásu maleb Aleny Fraitové obdivovat.
Sdružení přátel malby

Po zisku dotace a dalších finančních prostředků z akce
Duhový den se náš projekt ocitl v další, administrativní fázi.
Nyní probíhá plánování a příprava vlastní realizace projektu,
do které se opět zapojí všichni uživatelé od zaměstnanců školy až po rodiče. Pro více informací a aktualit můžete sledovat naše webové stránky www.msduhasobeslav.cz. V měsíci
srpnu naše mateřská škola není v provozu, probíhají běžné
opravy a příprava na další školní rok. Poslední týden v srpnu
naše školka zase ožije a přípravy vyvrcholí, abychom v září
mohli opět přivítat naše duháčky.
Hezké letní dny přeje kolektiv MŠ DUHA

MŠ NERUDOVA
Velkolepé zakončení
školního roku
Jako každým rokem, tak i letos jsme se mohli dne 25. 5. setkat
v Kulturním domě města Soběslav. U příležitosti závěrečné besídky dětí MŠ Nerudova třídy Sluníčkové a Měsíčkové, kde děti
předvedly své dovednosti a šikovnost nacvičené s paní učitelkami. Dětičky předvedly krásné tance všech žánrů, od mazurky
po disco tance, ve kterých spolu s dětmi účinkovaly jako třešnička na dortu i paní učitelky Hana Vacková, Iva Bártová a Jana
Pourová. Vystoupení se všem moc povedlo a největší odměnou
jim tak byl potlesk, úsměv a radost ve tvářích rodičů a prarodičů
a nejedna slza v očích maminek a babiček.
Za jejich práci a obětavost, kterou našim dětem s velkou láskou
věnují po celý školní rok, jim patří velikánské DĚKUJEME!
Jitka Pakostová
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GYMNÁZIUM SOBĚSLAV
ANGLIE 2017
V sobotu 3. 6. jsme se vydali na náš dobrodružný výlet po jižní Anglii a Cornwallu. První zastávkou bylo krásné belgické městečko Bruggy,
kde jsme strávili nedělní den. I přes okouzlující architekturu tohoto přístavního města v nás
zanechaly největší dojem belgické hranolky
a vafle. Noc jsme strávili ve Francii a po brzkém
vstávání jsme zamířili k Euro-tunelu, skrz který
jsme dojeli během půlhodinky na britské pobřeží. Přivítalo nás ryze anglické počasí, ale ani
to nás neodradilo od návštěvy Avebury Stones
- jedné z nejstarších prehistorických památek
opředených podobnou mytologií jako má například Stonehenge, který jsme bohužel viděli
pouze z autobusu. Kvůli nepříznivému počasí
a špatné dopravní situaci nám cesta do hostitelského města Plymouth trvala celý zbytek dne.
Naše náhradní rodiny nás přivítaly s otevřenou
náručí.

jsme doputovali k zříceninám jeho hradu nazývaného Tintagel Castle. Povětrnostní podmínky
nebyly zrovna ideální k výšlapu na hrad, ale
to nás nezastrašilo. Újmu utrpělo pouze několik
deštníků a jedno geologické kladívko.
Poslední dopoledne v Plymouth jsme strávili
v mořském akváriu, kde nechyběl ani Nemo.
Dál jsme pokračovali přes Glastonbury, kde
je údajně pohřben král Artuš. Celé město a jeho
extravagantní obyvatelé v nás zanechali smíšené pocity.

První den v Anglii jsme strávili na pobřeží
Atlantského oceánu. Mezi navštívenými místy
nechyběl zámek na St. Michael‘s Mount, kde
bylo těžké udržet se nohama na zemi, protože
vítr byl neuvěřitelně silný. Druhou zastávkou
bylo Minack Theater, divadlo vestavěné v útesu,
a návštěva místní pláže, kde se někteří z nás (ne)
dobrovolně vykoupali. Den jsme zakončili na
Land‘s End, který nás všechny nejvíce ohromil
svým výhledem. Po náročném dni jsme se rádi
vrátili k našim hostitelským rodinám. Třetí den
našeho výletu jsme utekli anglickému počasí
do tropů deštných lesů v Eden Project. Dál naše
výprava vedla po stopách krále Artuše a blaty

Následně nás čekala dlouhá cesta do Londýna,
kde jsme se večer nejprve ubytovali u rodin
a ráno jsme s velkým očekáváním vyrazili do
centra. Viděli jsme téměř vše, co by měl správný turista vidět. Nechyběl např. pohled na město
z London Eye. Na konci dne jsme se lodí dopravili do Greenwich, kde na nás čekali páni řidiči
s občerstvením. Domů jsme se všichni vrátili
zdraví a s pocitem, že jsme poznali zase další
kout světa.
Za celou výpravu K. Kulvaitová a M. Novotná

Fotografie: Gymnázium Soběslav

DÁNSKO 2017
V červnu 2017 jsme dostali příležitost navštívit Dánsko a poznat tamější zvyky a kulturu.
Po dlouhých 15 hodinách strávených v autobuse jsme vystoupili v malém přístavním městě
Struer.
Přivítali jsme se se svými dánskými přáteli
a odjeli jsme do jejich domovů. Odpoledne téhož dne jsme se lépe poznali při hraní beach
volejbalu.
Další den ráno jsme ve skupinkách plnili různé
úkoly a přitom poznávali Struer. Většinu večerů, včetně tohoto, jsme strávili na pláži.
V úterý 20. 6. jsme navštívili muzeum ve městě
Thyborøn. Někteří otužilci si nenechali ujít šanci vykoupat se v ledové vodě Severního moře.
Ve středu jsme se podívali do nejstaršího města
Dánska, Ribe, kde se nachází vikingské muzeum.
Předposlední den pobytu jsme strávili v Legolandu, obrovském zábavním parku s množstvím

horských drah, zajímavých atrakcí a kostiček
Lega. Večer se konala rozlučková večeře, kam
všichni rodiče přinesli jídlo, které připravili.

Před odjezdem jsme symbolicky zasadili strom
jako důkaz přátelství mezi Českem a Dánskem.
Studenti 2. B Gymnázia Soběslav
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SENIOR-DŮM

Léto je v plném proudu a letošní
počasí nám dopřává užívat si sluníčka a teplíčka plnými doušky.
Procházky a odpočinek na lavičkách není naše jediná činnost, kterou máme. Koncem dubna jsme
si užili oslavu čarodějnic, kterou
jsme sice museli uskutečnit pro
nepřízeň počasí v jídelně domova, ale nevadilo nám to, zábava
byla, přijeli i naši kamarádi z Českých Budějovic - z domova pro
seniory Máj. V květnu nás přišly
potěšit děti svým vystoupením,
a to děti z MŠ Duha, MŠ Nerudova a ZŠ Komenského. A protože
máme soutěživého ducha, zasoutěžili i jsme si jako každoročně
v Táboře v G-centru, a to v kuželkách a petangu. Letos jsme sice
ze soutěže žádnou medaili

nepřivezli, ale nemůžeme přece
stále vyhrávat. Vždyť nejde jen
o vítězství, ale o chuť a sílu jít soutěžit a toho si na našich klientech
velmi vážíme. Hlavně to, že i přes
všechny bolístky najdou v sobě sílu
a bojovného ducha. Koncem června jsme se jeli podívat na naše známé z domova Máj, do rekreačního
střediska „Mrhal“ u Č. Budějovic,
kde každoročně tráví týden pobytu.
A tak jsme si mohli říct, že i my
jsme byli na rekreaci. Jako každoročně nás na konci školního roku
ještě navštívily děti, zase trochu
jinak než vystoupením. Přišly se
podívat na naše seniory, jak tráví
volný čas, jak pracují a žijí. Jsem
moc ráda, když takto děti přijdou
a vidí, že nejsou jen babičky a dědečkové, kteří jsou ještě svižní, ale
že vidí i stáří z jiné strany. No a přišly prázdniny!!! Pro nás je to také
trošku jiné, neboť, jak jsem se zmínila již výše, naši senioři využívají

hezkého počasí více na procházkách, setkáním se svými blízkými,
s přáteli. My jsme oslavili začátek prázdnin posezením v našem
altánku, opekli jsme si špekáčky
a zazpívali s harmonikou, na kterou
hrál náš klient. A jak přímo prožíváme prázdniny? Zúčastnili jsme
se jako každoročně „dechovek“

na náměstí a při volných chvílích
už opět naše babičky pracují
v dílničce, kde připravují dárečky
pro ty naše „malé“, na které se těšíme po prázdninách, že nás přijdou
opět potěšit svým vystoupením.
Za Senior-dům v Soběslavi                                                                                                                    
Lada Haplová

Foto: Senior-dům

Naše společně strávené chvíle na rekondičním pobytu v Soběšicích
„Spolek aktivního stáří a vzájemného porozumění v Táboře“ pod vedením Mgr. Pavly
Jirochové, realizoval jako každý rok rekondiční
a rehabilitační týdenní pobyt pro
seniory a osoby se zdravotním postižením
se zaměřením zejména na zdravý životní styl.
Šumava se stala pro nás opět tím pravým odpočinkem a relaxací. Čekaly nás toulky překrásnou přírodou a cesty za poznáním historických
a kulturních památek Národního parku Šumava obohacené slovním doprovodem. Navštívili
jsme Kvildu, Srní, Modravu a hrad Rabí.

ností,ale přispělo i k posílení naší psychiky.
Ze Šumavy se vracíme domů obohaceni historickými a kulturními poznatky a vylepšeni
po stránce naší fyzické a psychické kondice.
Vytvořila se z nás opět báječná parta, která
si slíbila, že se příští rok opět sejde .
Jsem moc ráda, že díky našim sponzorům jsem

mohla připravit kvalitní, smysluplný a bohatý
program s možností uskutečnění jednodenního
výletu,kam by se mnozí nepodívali. Ještě jednou
všem děkuji a věřím, že i v příštím roce budou
sponzoři k nám seniorům opět vstřícní a laskaví. Všem děkuji a přeji nám všem pevné zdraví
a hodně a hodně elánu.
Mgr. Pavla Jirochová

Po celý týden našeho rekondičního pobytu
v malebné vesničce Soběšice v Šumavském
podhůří se ze všech stran hotelu ozýval zpěv,
smích, radost a veselí. Ze všech tváří zúčastněných osob vyzařoval úsměv a bylo čitelné,
že jsou všichni velice spokojeni. S radostí,
vesele a s chutí jsme každý den vstávali do
nového dne, kdy nás vždy čekal bohatý program, ze kterého si mohl každý účastník sám
podle svého zájmu vybrat. Program byl sestaven a zaměřen zejména na pohybové aktivity,
vycházky do okolí a poznávání krásy Šumavy.
Nezapomněli jsme ani na společenské a kulturní vyžití, kdy jsme si společně zazpívali známé
písničky za doprovodu harmoniky, uspořádali
jsme táborový oheň s opékáním vuřtů a společenský večer.
Každodenní rehabilitační cvičení, masáže, vodoléčba a cvičení jógy nám všem velice prospělo nejen z hlediska zlepšení pohybových schop-

Foto: Spolek aktivního stáří a vzájemného porozumění
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DIAKONIE ROLNIČKA
Rolnička byla založena v roce 1993 Ruth Šormovou, ženou evangelického faráře Zdeňka Šorma, který dříve působil ve sboru zdejší Českobratrské
církve evangelické. Původně vznikla jako centrum pro 12 dětí s mentálním a kombinovaným postižením ze Soběslavi a velmi blízkého okolí. S rostoucím počtem klientů, jejich stoupajícím věkem i měnícími se potřebami vznikaly další služby a činnosti. V roce 2005 byl v Soběslavi otevřen dům pro
dospělé klienty s chráněnou dílnou, čajovnou a prvním chráněným bydlením. Při Rolničce fungují i speciální školy. V roce 2013 byla otevřena pobočka
na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře. Protože v Táboře již funguje nezisková organizace Kaňka, která dokáže plně uspokojit potřeby dětských klientů,
poskytuje Rolnička v táborské pobočce pouze služby pro dospělé klienty. Ve Světlogorské ulici se nachází praktická škola, sociálně terapeutická dílna
a centrum denních služeb pro dospělé. I když Rolnička v průběhu let prošla mnohými změnami, myšlenka zůstávala a zůstává stále stejná - chce
pomáhat dětem a lidem s mentálním a kombinovaným postižením a snaží se o to, aby jejich život byl co nejběžnější a mohli jej prožít v sepjetí s rodinou
a přáteli. Bližší informace o největší neziskové organizaci v Soběslavi Vám přinášíme v rozhovoru s paní Ludmilou Pokornou.
Můžete nám přiblížit, které služby obecně
Diakonie Rolnička svým klientům nabízí?
V tuto chvíli Rolnička poskytuje pět registrovaných sociálních služeb - centrum denních
služeb pro děti a dospívající, centrum denních
služeb pro dospělé, sociálně terapeutickou dílnu, chráněné bydlení a osobní asistenci. Vedle
toho Rolnička nabízí také zaměstnání lidem
s postižením. Za tímto účelem vznikla chráněná dílna a čajovna Rolnička v Bezděkově ulici
a Obchody dobré vůle (v Soběslavi je naproti
kulturnímu domu). Nyní tedy máme kolem 150
zaměstnanců, ale více než polovinu z nich tvoří
lidé se zdravotním nebo mentálním postižením,
kteří pracují v chráněné dílně, čajovně Rolnička, obchodech či v běžném provozu střediska,
kde např. zajišťují službu dopravy. Ta je pro nás
velmi důležitá. Nyní čtyřmi vozy obsluhujeme
celé Táborsko.
Co si máme představit pod pojmem chráněné
bydlení. Jak taková služba probíhá?
Tato služba je určena dospělým a jedná se zatím
o jedinou naší pobytovou službu, která je nabízena v bytové zástavbě jak zde v Soběslavi, tak
v Táboře. Lidé, kteří ji mohou využívat, musí
být schopni určité samostatnosti. Není tedy
vhodná pro lidi s těžkým postižením. V chráněných bytech je přítomen asistent a pomáhá
klientům ve věcech, se kterými si neví rady
– nákup, příprava jídla, jednání s úřady apod.
V jednom bytě bydlí tři klienti. Jinak se jedná
ale o běžnou domácnost, kde se musí spolubydlící domluvit na určitých pravidlech a asistenti
jsou jim k dispozici pouze v případě, že je jich
skutečně potřeba. Noční služby již nezajišťujeme, ale asistenti jsou k dispozici i v noci
na telefonu.

Autor fotografií: Pavla Bártová
Co vše pod rukama Vašich klientů vzniká
v chráněné dílně, která stojí vedle čajovny
Rolničky? Kde si mohou ručně vyrobené
předměty lidé pořídit?
V Bezděkově ulici se nachází dřevodílna
a dále keramická, textilní a výtvarná dílna, kde
jsou malovány výrobky, které se vyrábí v dřevodílně. Pořídit si je lidé mohou v čajovně
Rolničky i online v e-shopu. V soběslavském

Obchodě dobré vůle naše výrobky neprodáváme,
jsou pouze v Obchodě dobré vůle v Táboře
ve Střelnické ulici, který nefunguje jenom jako
dobročinný bazar, ale také jako prodejní místo
pro chráněnou dílnu. Tam prodáváme všechny
výrobky, které se v Rolničce vyrobí.

Jak dlouho již fungují Obchody dobré vůle
v Táboře? Jen pro zajímavost, podobné
obchody prý existují v USA. Mají také stejný
účel, jako zde u nás?
První obchod v Táboře byl otevřen v roce 2015
ve Světlogorské ulici na Sídlišti nad Lužnicí.
Druhý se nachází ve Střelnické ulici v historickém centru města a vznikl v roce 2016. Hlavním
účelem těchto obchodů je dát lidem s postižením práci, ale slouží také jako zácvikové místo
pro naší Sociálně terapeutickou dílnu, službu,
kde se naši klienti učí pracovním návykům.
Mohou si vyzkoušet pracovat a poté mohou nastoupit třeba do chráněné dílny. V USA existuje
síť tzv. Goodwill Store, na které narazili naši
ředitelé při pracovní cestě do Spojených států
a inspirovali se jimi ke vzniku našich Obchodů dobré vůle. Hlavním účelem těchto obchodů
je získat finance na charitu.
Jak si vede soběslavský Obchod dobré vůle,
který byl založen poměrně nedávno? Byla
jsem se tam podívat a zákazník má skutečně
z čeho vybírat.
Vede si dle našeho názoru dobře. Zboží máme
hodně a lidé mají zájem darovat i nakupovat. V Soběslavi jsme si něco podobného
vyzkoušeli již dříve, když jsme pořádali bazárky před velikonočním jarmarkem. Tehdy
nám lidé po dva týdny mohli nosit věci anebo
si z darovaných věcí vybrat a nakoupit.
V Rolničce působí i Dobrovolnické centrum,
které mimo jiné organizuje také festival
Dobrovol. Tento rok na něm byla celá řada
zajímavých kapel. Zajímalo by mě, kolik
dobrovolníků v současné době máte a jak
Dobrovolnické centrum funguje?
Stabilně se do dobrovolnických programů
zapojuje okolo 65 mladých lidí. Všichni zájemci mají na výběr, jak chtějí pomáhat. Mohou
se zařadit do programu, který my nazýváme Ne-

obyčejný kamarád. Jsou našim klientům takovými prvními kamarády a zároveň jim pomáhají
získat nové kontakty mimo okruh rodiny a sociálních služeb. Všichni jsou zaškoleni a prochází
i supervizí, v rámci které mají od nás podporu
a zpětnou vazbu. S člověkem s postižením pak
tráví třeba dvě hodiny týdně. Jdou s nimi do kavárny, do kina, na hřiště, do parku... Rodiče pak
ví, že dávají své dítě do rukou někoho spolehlivého a sami si mohou odpočinout. Dále pořádají
dva pobyty, týdenní letní a podzimní víkendový
a organizují festival Dobrovol, jehož účelem
je získat finance na činnost Dobrovolnického
centra. Dobrovolníci pomáhají i při organizaci
našich akcí pro veřejnost.
Kolik se tento rok na Dobrovolu podařilo
vybrat. Jste s výsledkem spokojeni? Jde-li
o charitativní činnost, vystupují kapely
zdarma, nebo je musíte zaplatit?
Podařilo se vybrat necelých 60 000 Kč. Za to
jsme byli moc vděční. Navíc vyšlo pěkné počasí. Kapely jsou placené, ale většinou nám dávají
lepší cenu.
Jakým způsobem je Rolnička financována? Daří se Vám uspokojovat z dotací, darů
a příjmů veškeré služby a hradit veškeré provozní náklady? Jsou některé služby, které
nemůžete svým klientům nabídnout, protože
na ně nemáte finanční prostředky?
Financování je vícezdrojové. Velká část financí je čerpána z dotací na registrované sociální
služby. Poté jsou to platby od klientů, protože
většina sociálních služeb je hrazená. Dále dotace od úřadu práce, které čerpáme proto, že
zaměstnáváme lidi s postižením. Podporují nás
také města a obce, ze kterých naši klienti přicházejí, a samozřejmě dárci. V současné době
potřebujeme dary především na rozvoj organizace a na dofinancování služeb, které nelze
financovat z dotací, např. doprava a Dobrovolnické centrum.
Máte v tuto chvíli v plánu ještě dále služby
rozvíjet? Nebo mají vaši klienti již vše, co potřebují?
Ono zase něco přijde (směje se). Ale v tuto
chvíli jediné, co bych chtěla zmínit, je nová
doplňková služba centra denních služeb pro dospělé, tzv. odlehčovací pobyty. V Rolničce jsou
také lidé s těžkým postižením a péče o ně je pro
rodiny vyčerpávající. Účelem této služby je pak
odlehčit rodinám, kteří se o své blízké s těžkým
postižením celý život starají. Poskytujeme
ji v Táboře jeden týden v měsíci. Současná kapacita je čtyři lůžka, které jsou pravidelně obsazeny. Prozatím se jedná o doplňkovou službu, ale chceme ji zaregistrovat a nabízet jako
samostatnou sociální službu. A protože je o ní
zájem, chceme rozšířit i dobu, po kterou bude
poskytována. 			
-min-
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HASIČI ČR
Události HZS Jčk PS Soběslav
16. 6. 2017 – 14. 7. 2017
16. 6.

Požár suché trávy u obce Řípec.

18. 6. 	Transport zraněné osoby z rozhledny
Svákov do sanitního vozu ZZS.
20. 6. 	Odstranění následků dopravní nehody
osobního a nákladního automobilu
v Soběslavi. Při nehodě byla jedna
osoba zraněna.
21. 6. 	Asistence při transportu pacienta
do sanitního vozu v Klenovicích.
21.6. 	Odstranění následků dopravní nehody
osobního a nákladního automobilu u
obce Horusice. Při nehodě byla jedna
osoba zraněna.
22.6.

NP (neznámý pachatel)
NP v období od 5. 6. do 8. 6. v obci Soběslav
poškodil poškrábal lak na osobním vozidle,
čímž způsobil poškozenému škodu ve výši
3.500 Kč.
Muž dne 18. 6. poškodil skleněnou výplň
vjezdových dveří na domě v obci Soběslav
tím, že do nich kopl nohou, čímž poškozené
způsobil dosud neustanovenou škodu.
NP dne 19. 6. na BČS HOS v Soběslavi natankoval benzín a následně ujel bez zaplacení
směr Veselí nad Lužnicí.

s lankovým zámkem ponechal na místě. Poškozenému způsobil škodu ve výši 1.000 Kč.
Dne 23. 6. byl v souvislosti s protiprávním
jednáním omezen na osobní svobodě muž,
přičemž bylo zjištěno, že má být dodán do
výkon trestu odnětí svobody v Českých Budějovicích. Tam byl následně eskortován.
Dne 29. 6. byla hlídkou OO PČR Soběslav
vypátrána osoba muže v celostátním pátrání.
Lustrací osoby v PATROS bylo zjištěno, že na
osobu je vydán příkaz k zatčení. Osoba byla
omezena na osobní svobodě a eskortována
k provedení dalších úkonů.

Muž v období od 22. 6. do 23. 6. před budovou haly ČD v obci Soběslav po odmontování
předního kola odcizil jízdní kolo. Přední kolo

Pprap. Romana Šuléřová
OO PČR Soběslav

Požár skládky odpadu v Klenovicích.

24.6. 	Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů u Veselí n/L.
26.6. 	Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u obce Budislav.
Při nehodě byly zraněny dvě osoby.
1.7. 	Odstranění následků dopravní nehody
nákladního automobilu u obce Sviny.
3.7. 	Asistence při transportu pacienta
do sanitního vozu v Košicích.
4.7. 	Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů u obce
Pleše. Při nehodě byla zraněna jedna
osoba.
5.7. 	Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů v Soběslavi.
6.7. 	Požár obilí a suché slámy na poli
u obce Řípec.
6.7. 	Požár kombajnu a suché slámy na poli
u obce Vesce.
7.7. 	Požár obilí a suché slámy na poli
u obce Třebiště.
7.7. 	Odstranění padlého stromu na vozovku
v Soběslavi.
9.7.

POLICEJNÍ DENÍK

Odstranění sršního hnízda v Zářičí.
Velitel požární stanice Soběslav
npor. Bc. Libor Šmahlík
(Redakčně kráceno)

PROGRAM KD VESELÍ NAD LUŽNICÍ - SRPEN
UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2017
Od června do září město zdobí
sochy umístěné v exteriérech
města. Parku u KD, od 8.6. do
29.9.2017.

Klenoty české duchovní hudby
v podání Daniely Demuthové
– mezzosoprán, Zbyňky Šolcové – harfa a Žofie Vokálkové
– flétna.

Čtvrtek 3. srpna
VESELSKÁ OZVĚNA 2017
- GOSPELY A SPIRITUÁLY

Pátek 18. srpna - ZKROCENÍ
ZLÉ ŽENY - Zájezd na představení na Otáčivé hlediště do Týna
nad Vltavou.

Lee Andrew Davidson je americký zpěvák žijící v Praze. Ze
svého repertoáru, který zahrnuje
i jazzové evergreeny tentokrát
vybere spirituály a gospel songy.
Na kontrabas ho doprovodí Vít
Fiala, na klavír Radim Linhart.
Pátek 11. srpna - JAK ŠLO
VEJCE NA VANDR - Veselá
pohádka s loutkami netradičních rozměrů, loupežníky životní velikosti, jejichž ukrutnost je
nezměrná, s velmi dramatickou
hudbou.
Sobota 12. srpna
VESELSKÁ OZVĚNA 2017
- MUSICA DOLCE VITA

Sobota 19. srpna
VESELSKÁ OZVĚNA 2017
- CANTUS FIRMUS
Renesanční a raně barokní duchovní hudba s historickými
i současnými hudebními nástroji.
Středa 23. srpna - X-TET
Koncert
vokální
skupiny
z Jindřichova Hradce, účinkují:
Lenka Valinová, Irena Boudová,
Vendula Nováková, Viktorie Bazáková a Štěpán Štrupl.
Pátek 25. srpna - JAK SE
JÍRA MLYNÁŘEM STAL

Veselá loutková pohádka o zamilovaném vodníkovi a statečném Jírovi, na kterého i knížepán byl krátký.
Sobota 26. srpna - VESELSKÁ OZVĚNA 2017 - CANTANTESADLAUDEM DEI
Sólisté Moravského divadla Olomouc Lea Vítková a Jiří Přibyl
s klavírním doprovodem Milady
Jedličkové představí duchovní
skladby. Koncert je věnován
Františku Klimešovi.
Pátek 1. září
VESELSKÁ OZVĚNA 2017
- SOTTOIL TONO
Vokální sdružení ve složení Marcela Míková, Kateřina Bradáčová, Pavlína Loumová, Lubomír
Pudil, Petr Kajnar a Jiří Emmer
provede duchovní skladby.
Více na www.kd-veseli.cz nebo
tel. 381 581 155.
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.

NA VESELSKÝCH SLAVNOSTECH VYSTOUPILI PETR NAGY A KAPELA MIRAI

Český zahrádkářský svaz
Soběslav
oznamuje, že od měsíce září zahájí
moštování ovoce. Přesné termíny budou
zveřejněny v příštím čísle Hlásky. Český
zahrádkářský svaz Soběslav připravuje
v prostorách moštárny v Soběslavi
výstavu ovoce a zeleniny
od 29. 9. do 30. 9., 9 - 17 h
Všechny zájemce zveme.

Zatímco soběslavské slavnosti nás teprve čekají, ty veselské jsou již za námi. Trvaly dva
dny a návštěvníkům nabídly pořádnou dávku
zábavy. V pátek 23. června oživila atmosféru
na náměstí vystoupení řady kapel, včetně Lucie Revival a Mirai.
V sobotu si taškařice pro děti připravil šašek
Albertík. Ve večerních hodinách veselským
náměstím zazněla slovenština ve známých
písních Petra Nagyho, písně různých českých
i zahraničních umělců zazpívala táborská hudební skupina Napříč a skvělou bubenickou
show předvedli pánové z Wild Sticks. Před 23 h
se všichni zúčastnění přesunuli k fotbalovému hřišti na slavnostní ohňostroj, po němž
zahráli Circus Brothers.

V průběhu festivalu byl připraven také doprovodný program v podobě ukázek historického
tance a šermu, boxerského ringu, horolezecké stěny, vystoupení veselských mažoretek
a návštěvníci se mohli zúčastnit i soutěže
o nejlepší guláš. 		
-min-

Ze sobotního křtu letáku Veselské léto - rozmarné a rozmanité, Foto: Roman Růžička
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Motogymkhana – Motoslalom
Čtvrtá zastávka v kolotoči závodů motocyklového slalomu se konala v tradičním místě areálu AMK Soběslav u letiště - Autoškola Sluka.

INZERCE

se jede 13. 8. 2017 v Janovicích nad Úhlavou.
Více info na www.motogymkhana.cz
Petr Sluka

Čerpací stanice Elán v Soběslavi
PŘIJME VEDOUCÍ
I OBSLUHU

Po několikadenním období různých bouřek
a přeháněk se v den závodu na účastníky usmálo štěstí, nespadla jediná kapka vody a to slibovalo napínavý závod. Na start se postavilo
18 závodníků, v kategorii „C“ (začátečníci)
si zlato vybojoval Honza Štrych, kategorii
„B“ (pokročilí) vyhrál Michal Žák a kategorii
„A“ (profi) suveréně opanoval Jan Zapach.

Bližší info na 777 742 727
Životopisy zasílejte na:
dvorakpavel@volny.cz

Další závod ze seriálu MČR – Motogymkhana

Přijmeme zahradníka

FOTBAL
Rozpis fotbalových zápasů - srpen 2017
•

So

26. 8.

Soběslav

Č. Krumlov

17,00

Muži

•

Ne

27. 8.

D.Voda + Třeboň

Soběslav

09,30

Žáci

•

Ne

27. 8.

N. Bystřice

Soběslav

10,00

Dorost

Rozpis zápasů muži - DIVIZE „A“
So 12.8.2017 10:30

FK Olympie
Březová (8)

TJ Spartak Soběslav (9)

260 km

Ne 20.8.2017 17:00

TJ TATRAN
SEDLČANY (16)

TJ Spartak Soběslav (9)

66 km

So 26.8.2017 17:00

TJ Spartak Soběslav
(9)

FK Slavoj Český Krumlov (10)

So 2.9.2017 17:00

TJ Malše Roudné
(11)

TJ Spartak Soběslav (9)

So 9.9.2017 17:00

TJ Spartak Soběslav
(9)

SK SENCO Doubravka
(12

Ne 16.9.2017 10:15

SK PETŘÍN PLZEŇ
(13)

TJ Spartak Soběslav (9)

So 23.9.2017 16:30

TJ Spartak Soběslav
(9)

TJ Přeštice (14)

So 30.9. 2017 10:30 (není
potvrzen)

SK Aritma Praha
(15)

TJ Spartak Soběslav (9)

So 7.10.2017 16:00

TJ Spartak Soběslav
(9)

SK KLATOVY 1898 (1)

Ne 15.10.2017 15:30

SK Rakovník (2)

TJ Spartak Soběslav (9)

So 21.10.2017 15:30

TJ Spartak Soběslav
(9)

SK Jankov (3)

Ne 29.10.2017 10,30

1.FC Karlovy Vary
(4)

TJ Spartak Soběslav (9)

So 4.11.2017 14:00

TJ Spartak Soběslav
(9)

FC VIKTORIA
Mariánské

So 11.11.2017 14,00

FK HOŘOVICKO
(6)

TJ Spartak Soběslav (9)

So 18.11.2017 13:30

TJ Spartak Soběslav
(9)

MFK Dobříš (7)

Správa města Soběslavi, s.r.o.
přijme ihned pracovníka na pozici
zahradníka za účelem provádění
sadových úprav městské veřejné
zeleně.
Požadavky:
• zahradnické vzdělání,
znalost oboru
• řidičský průkaz sk. B,
sk.T – vítáno
Kontakt:
e-mail: osmerova@smsob.cz,
Tel.: 381 477 216 - p. Ošmerová,
Pražmová

49 km

135 km

121 km

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

172 km

KANCELÁŘ:

238 km

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

118 km

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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INFOCENTRUM
náměstí Republiky 148
Sortiment:
- cyklistické, turistické mapy a průvodce
- turistické deníky, známky a vizitky
- suvenýry a trička s logem Soběslavi
- knihy Pohledy soběslavské a Spolky soběslavské
www.musobeslav.cz/ infocentrum

Tel.: 601 339 095

Nejlevnější
Non-stop 24h

Nejlevnější
Non-stop 24h

TAX I
Dana

777 866 416

Veselí nad Lužnicí
Jirka 774 866 421

&

Venca

775 332 813

Soběslav
Václav 777 866 474
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRODEJ
•

Nemovitosti - www.inrekareality.cz

•

Prodám rodinný dvougenerační
dům v Soběslavi.
Tel.: 777 725 552
NÁKUP

•

Koupím byt v Soběslavi.
Tel. 604 443 527

•

Koupím obrazy a různé staré věci,
nábytek, vojenské, myslivecké,
hodinky, rádia, housle, bankovky,
mince, odznaky, porcelán, knihy a
jiné. Jednotlivě, sbírky nebo pozůstalost. Tel. 722 777 672

•

Koupím byt v Soběslavi.
Tel. 601 561 420

•

Koupím garáž v Soběslavi.
Tel. 601 561 420

•

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

•

Koupím moto Jawa, ČZ na renovaci. Zaplatím ihned na ruku. Tel. 608
405 951
OSTATNÍ

• Do dobrých rukou daruji dvě tříměsíční kočičky. Malá osada u Chotovin, po dohodě možno kotě dovézt.
Tel.: 731 841 965
• Hledám práci jako pomocná síla do
kuchyně nebo uklízečka.
Tel.: 731 498 004
• Dlouhodobě pronajmu zařízený byt
2+0 v 5. patře s výtahem
na sídl. Svákov. Čt. 731 352 275
• Galerie Tvoření v Soběslavi pořádá
každé Út a St od 15 do 17 h dílničky
pro děti. V případě zájmu volejte
na tel. 606 614 773. Témata dílniček
sledujte na FB.

AKTUALITY
www.musobeslav.cz
Infocentrum/Informační středisko/aktuality

KONZULTANT ZDRAVÉ VÝŽIVY

MIROSLAV NĚMĚC
bude v Soběslavi 5. 8. od 9.30 h
v ul. Nerudova - Pekárikovi
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Uzávěrka inzerce 10. 8., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
JUDr. Ing. Miroslav NOSEK, advokát,
oznamuje změnu místa a provozní doby kanceláře v Soběslavi
konzultační hodiny na MěÚ Soběslav končí k 30. 6. 2017,
od 1. září 2017 nově v kanceláři Insurance waves s.r.o.
na nám. Republiky 143/14, Soběslav, poblíž lékárny
každý pátek od 13:00 do 16:00 hod.

Nabízené právní služby:






sepis kupních, darovacích, nájemních smluv k nemovitostem
vymáhání pohledávek, obrana před exekutory, oddlužení
sepis návrhů na rozvod, majetkové vypořádání manželů
zastupování před soudy v občanských, obchodních i trestních věcech
řešení pracovních problémů z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele
Mimo výše uvedenou dobu k zastižení v kanceláři na adrese:
Havlíčkova 690, Tábor (nejlépe po tel. domluvě), tel. 777 794 871

Periodický tisk územního samosprávného celku Soběslav. Vydává město Soběslav, ev. č. MK ČR E 13206. Adresa
redakce: Městský úřad Soběslav, nám. Republiky 59, tel.: 381 508 116. Redaktorka: Michaela Nováková (-min-).
Redakční rada: David Kozel, Ivana Šimková, Lucie Michalčíková, Michaela Pimperová(-pim-). Podepsané příspěvky
vyjadřují názory dopisovatele a nemusí být totožné s názory redakce. Vychází k 1. dni v měsíci. Internet: www.musobeslav.cz, e-mail: hlaska@musobeslav.cz. Uzávěrka dalšího čísla každého 15. dne, uzávěrka inzerce 10. dne v měsíci.
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