Informační středisko zahajuje letní sezonu
na náměstí Republiky v domě č. p. 148 (naproti zastávce U Husa).
Jak turistům, tak obyvatelům Soběslavi nabízíme:


pěší okruh historickou částí města s průvodcem
a komentované prohlídky kostelů sv. Petra a Pavla a sv. Víta
– červenec, srpen



upomínkové předměty (knihy, trička, tašky, magnetky, klíčenky, mapy,
pohledy, zvonečky, svíčky)



pro sběratele (známky, vizitky,
nálepky, deníky)



internetový koutek



informační servis

Otevřeno denně včetně sobot a nedělí
9 – 12 h a 12.30 – 18 h.
Všichni jste srdečně zváni!

9. zasedání
Zastupitelstva města
Soběslavi
Český rybářský svaz místní organizace Soběslav zve na

Rybářské závody pro děti do 15 let
Sobota 4. 6. 2016
Černovický potok v areálu Na Brousku
Zahájení v 6.30 h 		

Autor foto: Michaela Nováková

se bude konat
29. 6. 2016 v 18.00
v malém sále KDMS

Kam v červnu za hudbou?
1. 6. Křížem krážem
19.00
Anonym Voice, kostel sv. Marka
4. 6. Novita
19.00
Českobratrský evangelický kostel
12. 6. Veselské ozvěny
17.00
kostel Povýšení sv. kříže, Veselí n. L.
26. 6. Svatopetrský koncert
18.00
HAMAVE, kostel sv. Petra a Pavla
28. 6. Varhanní půlmaraton
kostel sv. Víta
17.00
ZUŠ Soběslav
19.00

2

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

červen 2016

ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
9. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 3. května 2016
Usnesení č. 9/125/2016
Rada města projednala aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
na období 2017 až 2026 zpracovanou provozovatelem vodohospodářského majetku
města – ČEVAK, a. s., České Budějovice,
a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 9/126/2016
Rada města jmenuje níže uvedené zástupce
města na valnou hromadu TJ Spartak Soběslav,
která se koná v úterý 10. 5. 2016 od 18:00 hod.
v klubovně TJ Spartak Soběslav:
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
města
Ludmila Zbytovská – členka RM
Mgr. Petr Lintner – člen RM
Usnesení č. 9/127/2016
Rada města souhlasí s umístěním dětského hřiště u restaurace „Mrtvola“ v Mrázkově ulici
v Soběslavi na pozemku parc. č. 2181/2 v k. ú.
Soběslav, který je ve vlastnictví města. Hřiště
bude realizovat na vlastní náklady provozovatel
restaurace p. Marcel Tlášek.
Usnesení č. 9/128/2016
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Dodávka a montáž
dmychadel pro ČOV Soběslav“, které se uskutečnilo 18. 4. 2016 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Atlas
Copco, s. r. o., divize LUTOS, Praha 10, za cenu
533.448 Kč + DPH.
Usnesení č. 9/129/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou ENVI-PUR, s. r. o., Soběslav, na doplnění aeračního
systému nitrifikace na ČOV Soběslav za cenu
96.028 Kč + DPH.
Usnesení č. 9/130/2016
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 30.000 Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2016 Římskokatolické farnosti Nedvědice na částečné
pokrytí finančních nákladů spojených s pořízením nového zvonu do kostela sv. Mikuláše
v Nedvědicích.
Usnesení č. 9/131/2016
Rada města schvaluje změnu odpisového plánu
ZŠ E. Beneše v roce 2016 dle návrhu předloženého ředitelem školy Mgr. Vlastimilem Říhou
v souvislosti se zakoupením nového konvektomatu do školní jídelny.
Usnesení č. 9/132/2016
Rada města souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 325/2 v k. ú Soběslav o výměře 9 m2
manželům Romanu Bernatovi, Český Brod,
a Ivaně Bernatové, Soběslav, na dobu určitou
od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016 za účelem umístění
prodejního stánku.

Usnesení č. 9/133/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav,
jako povinným, ČR – Státním pozemkovým
úřadem, Praha, jako oprávněným, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha, jako investorem, na umístění stavby vodního díla do pozemků p. č. 3424/2 a 3425/2 v k. ú. Soběslav, které
jsou ve vlastnictví města.
Usnesení č. 9/134/2016
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o pachtu ze dne 4. 3. 2015
mezi městem Soběslav a p. Alešem Novákem,
Nedvědice, kterým se rozšiřují propachtované
pozemky o pozemek p. č. 581 o výměře 6 998
m2 v k. ú. Rybova Lhota, který je ve vlastnictví
města.
Usnesení č. 9/135/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
mezi městem Soběslav a firmou T.O.D.O.K.,
spol. s r. o., Klenovice, na dodávku a montáž
22 ks plastových oken do dílny, sklepů a dvorního křídla v budově ZŠ E. Beneše v Soběslavi
za cenu 196.491 Kč + DPH.
Usnesení č. 9/136/2016
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Oprava povrchu místní komunikace v ulici Luční v Soběslavi“, které
se uskutečnilo 2. 5. 2016 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka
Soběslav, za cenu 292.312,03 Kč + DPH.
Usnesení č. 9/137/2016
Rada města souhlasí s účastí starosty města Ing. Jindřicha Bláhy, tajemníka MěÚ
Ing. Radka Brylla a ředitele KDMS Mgr. Petra
Valeše na Dnech Sabinova v partnerském městě Sabinov ve Slovenské republice ve dnech
14. – 18. 6. 2016.
Usnesení č. 9/138/2016
Rada města na základě žádosti ředitelky
MŠ Duha Soběslav Mgr. Aleny Krejčové souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného na úhradu stravného, školného a dalších
potřeb v rámci podpory vzdělávání pro jednoho
žáka mateřské školy v roce 2016 dle předloženého návrhu darovací smlouvy.
Usnesení č. 9/139/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o spolupráci mezi městem Soběslav a Diakonií
ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Praha, na realizaci projektu „Odolná
obec“, kterou realizuje Diakonie ČCE a v rámci
které bude poskytnuta finanční podpora na tvorbu, tisk a distribuci tiskových materiálů projektové studie a vybavení skladu humanitární pomoci na území města Soběslavi.
Usnesení č. 9/140/2016
Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Soběslav a Diakonií ČCE – Středisko humanitární a rozvojové
spolupráce, Praha, kterým Diakonie ČCE daruje městu finanční částku ve výši 49.005 Kč
v rámci projektu „Odolná obec“ na zakoupení
přenosného plovoucího čerpadla pro Sbor dobrovolných hasičů Soběslav.

USNESENÍ

10. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 17. května 2016
Usnesení č. 10/141/2016
Rada města se seznámila s programem, organizací a rozpočtem Soběslavských slavností
Rožmberských, předloženými ředitelem KDMS
Mgr. Petrem Valešem, které se uskuteční v sobotu 17. 9. 2016.
Usnesení č. 10/142/2016
a) Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 7/096/2016 ze dne 5. 4. 2016 souhlasí se zadáním zjednodušené projektové dokumentace
protipovodňových opatření na Svákovském
a Mokerském potoce včetně úprav koryta podél
komunikace na Vesce a Nedvědice.
b) Rada města souhlasí s realizací zpětné protipovodňové klapky na odlehčení kanalizace
u Hvížďalky v Soběslavi dle dokumentace zpracované firmou Sweco Hydroprojekt, a. s., Divize České Budějovice.
Usnesení č. 10/143/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Jiřím Lagnerem – Projektové práce, Soběslav, na zhotovení dokumentace k územnímu řízení budoucí
stavby „Místní komunikace Na Pískách – větev
A – Soběslav“ (propojení komunikace Na Pískách a obslužné cesty kolem dálnice D3) za
cenu 46.800 Kč.
Usnesení č. 10/144/2016
Rada města na základě žádosti ředitele Kulturního domu města Soběslavi Mgr. Petra Valeše
souhlasí s vyřazením DHIM – dřevěné terasy
u Společenského centra Soběslavska z roku
2009, pořizovací cena 351.821 Kč, inv. č. 8/20,
z důvodu její nefunkčnosti a neopravitelného poškození dřevěné konstrukce z majetku
KDMS.
Usnesení č. 10/145/2016
Rada města souhlasí s použitím znaku města na
propagačních materiálech k akci „5 minut pro
zdraví“, kterou pořádají Klinické laboratoře
Tábor ve dnech 6. – 10. 6. 2016 na Poliklinice
v Soběslavi.
Usnesení č. 10/146/2016
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku SK Domeček Soběslav, z. s.,
Soběslav, oddílu kanoistiky, ze schváleného
rozpočtu města Soběslavi na rok 2016 ve výši
20.000 Kč určeného na vybudování nástupního
mola na Černovickém potoce.
Usnesení č. 10/147/2016
Rada města na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Soběslav, Nerudova ul. 278,
Bc. Evy Kuklové souhlasí se zakoupením setu
interaktivní tabule SMART Board M680 za
cenu 77.552,53 Kč včetně DPH od firmy AV
MEDIA, a. s., Praha, z investičního fondu školy.
Usnesení č. 10/148/2016
Rada města na základě výsledku výběrového
řízení organizovaného ředitelem Základní školy
Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, Mgr. Vlastimilem Říhou na opravu dlažby obou vchodových teras školy souhlasí s uzavřením smlouvy
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o dílo mezi ZŠ E. Beneše a firmou Miloslav
Kocanda, Zvěrotice 128, za cenu 294.488,70 Kč
včetně DPH.
Usnesení č. 10/149/2016
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv podle § 63 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, mezi
městem Soběslav a obcemi Roudná a Žíšov na
zajištění výkonu speciálního stavebního úřadu
ve věcech místních komunikací Městským úřadem v Soběslavi. Město Soběslav je schopno
svými orgány řádně zabezpečit výkon výše uvedené agendy.
Usnesení č. 10/150/2016
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy mezi městem Soběslav a TJ Spartak
Soběslav na poskytnutí dotace ze schváleného
rozpočtu města na rok 2016 ve výši
1.805.000 Kč, a to na opravy sportovišť, ztrátovost provozu zimního stadionu, rozvoj mládežnického sportu a dále na nákup cen pro nejlepší
sportovce roku 2015 schválený usnesením RM
č. 8/124/2016.
Usnesení č. 10/151/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smluv
o smlouvách budoucích o zřízení věcného
břemene – služebnosti inženýrských sítí mezi
městem Soběslav, jako budoucím oprávněným,
Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, jako budoucím investorem stavby, a:
a) Miroslavem Vondráčkem, Soběslav, vlastníkem pozemku p. č. 3713/1 v k. ú. Soběslav,
b) Alenou Krákorovou, Kremže, Růženou
Konopovou, Kremže, Janem Gáborem, České Budějovice, spoluvlastníky pozemku p. č.
995/2 v k. ú. Soběslav,
c) společností SŘ Reality, s. r. o., Soběslav,
vlastníkem pozemku p. č. 3710/2 v k. ú.
Soběslav,
d) společností UNIOM, spol. s r. o., Soběslav,
vlastníkem pozemku p. č. 3710/1 v k. ú.
Soběslav,
e) Jihočeským krajem prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, České
Budějovice, vlastníkem pozemku p. č. 3975/1
v k. ú. Soběslav, jako budoucími povinnými,
na umístění inženýrských sítí budovaných
v rámci akce „Modernizace trati Veselí nad
Lužnicí – Tábor – II. část, úsek Veselí nad
Lužnicí – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav
– Doubí“.
Usnesení č. 10/152/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o umístění a provedení stavby na pozemku
p. č. 3769/43 v k. ú. Soběslav ve vlastnictví města a dále smlouvy o uzavření budoucí

smlouvy nájemní na části pozemků ve vlastnictví města Soběslavi p. č. 683/104, 1029/1,
1027/2, 3700, 3702/1, 3704/2, 3720/3, 3721/6,
3725/4, 3755/2, 3844, 3865/2, 3865/3, 3768/63,
3867/1, 4022/5, 4022/73, o celkové výměře
8 196 m2, vše v k. ú. Soběslav, se Správou
železniční dopravní cesty, státní organizace,
Praha, jako budoucím investorem stavby „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor – II.
část, úsek Veselí nad Lužnicí – Doubí u Tábora,
2. etapa Soběslav – Doubí“.
Usnesení č. 10/153/2016
Rada města souhlasí s uzavřením budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, na realizaci akce „Soběslav –
Tyršova: Příp. NN Kašpar“ na pozemcích p. č.
1128/13 a 3868 v k. ú. Soběslav, které jsou ve
vlastnictví města.
Usnesení č. 10/154/2016
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemků oddělených geometrickým plánem p. č. 3701/2, 3710/3, 3714/3,
3721/4, 3744/1, 3769/55, 4022/80, 4068/46,
4068/58, 4068/59, 4068/63, 4068/70, 4068/71,
4068/84, 4069/4, 4069/5, 4069/11, 4069/21,
4069/25, 4069/30, 4069/32, 4069/34, 4069/39,
4069/41, 4069/42, 4069/43, vše v k. ú. Soběslav,
o celkové výměře 5 975 m2 Správě železniční
dopravní cesty, státní organizace, Praha.
Usnesení č. 10/155/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem
Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce „Soběslav – Přeložka
kabelu VN SO52-74-02 SŽDC“ na pozemcích
p. č. 3755/2, 3865/2, 3865/3 a 3768/63 v k. ú.
Soběslav, které jsou ve vlastnictví města.
Usnesení č. 10/156/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi městem Soběslav, jako budoucím obdarovaným,
a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha, jako budoucím dárcem, na
darování vodního díla dešťové kanalizace objektu SO 51-70-03.11 v rámci akce „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor – II. část,
úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 1. etapa
Veselí n. L. – Soběslav“.
Usnesení č. 10/157/2016
Rada města souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy mezi městem Soběslav a firmou E.ON
Česká republika, s. r. o., České Budějovice,
kterou firma E.ON poskytne městu Soběslav
finanční částku ve výši 80.000 Kč na zajištění
volnočasových aktivit dětí v rámci oddílu AIKI-

DO TJ Spartak Soběslav +v roce 2016.
Usnesení č. 10/158/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o poskytnutí dotace mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem, České Budějovice, kterou Jihočeský kraj poskytne městu Soběslav finanční
částku ve výši 50.000 Kč z dotačního programu
„Podpora výstavby a modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení“ na vybudování autobusové zastávky na náměstí Republiky
v Soběslavi.
Usnesení č. 10/159/2016
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 14. 4. 2016 uzavřené
mezi městem Soběslav a firmou Spilka a Říha,
s. r. o., Soběslav, kterým se posunuje termín
stavby nové části zázemí sportovní haly (bufetu
s příslušenstvím) do 21. 10. 2016 v souvislosti
s realizací akce „Stavební úpravy a přístavba
zázemí víceúčelové sportovní haly Soběslav“.
Usnesení č. 10/160/2016
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení organizovaného Správou lesů města
Soběslavi, spol. s r. o., na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce lesní cesty V Červených“, které
se uskutečnilo 12. 5. 2016.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Dopravní a vodohospodářské stavby, s. r. o., Kunžak, za cenu 1.528.999 Kč + DPH. Na druhém
místě se umístila firma Fübiko, spol. s r. o., Jindřichův Hradec, za cenu 1.755.018 Kč + DPH.
Usnesení č. 10/161/2016
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku „Kotelna ZŠ Soběslav
– výměna teplovodních plynových kotlů“, který
se uskuteční 30. 5. 2016 v 13:00 hod. na MěÚ
Soběslav, v následujícím složení:
členové:
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Mgr. Vlastimil Říha – ředitel ZŠ E. Beneše
Jan Pehe – člen ZM
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Mgr. Eva Radostová – ZŠ E. Beneše
Kamil Modl – člen ZM
Usnesení č. 10/162/2016
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Výměna výloh a stavební úpravy vstupních fasád budovy č. p. 148,
náměstí Republiky, Soběslav“, které se uskutečnilo 16. 5. 2016 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka
a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu 491.376 Kč
+ DPH.

Od května krášlí soběslavské náměstí nová květinová výzdoba, autor foto: Marie Lustová
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Vzpomínka na oběti
druhé světové války
V pátek 6. května uctili památku obětí druhé světové
války položením květin na hroby padlých vojáků starosta
města Soběslavi Ing. Jindřich Bláha a místostarosta města
Mgr. Vladimír Drachovský.

červen 2016

Městské hradby v novém
Mnozí z Vás si všimli, že se na sklonku roku 2015 sesunula část městských
hradeb u Hlásky. Od té doby uběhlo skoro 5 měsíců a hradby jsou opraveny a září
novotou. Jsme moc rádi, že se oprava povedla, líbí se nejen nám a můžeme kolem
hradeb poklidně procházet.
Je pravdou, že za tu dobu, co byla uzavřena ulice kvůli opravě, jsme si zvykli, že
ulicí neprojíždí auta. Myslím, že mohla lidi napadat stejná myšlenka, jako mě.
Musí být tato komunikace od Restaurace Nikola k Hlásce průjezdná? 		
Ivana Šimková
Co na to říká místostarosta města Soběslavi Mgr. Vladimír Drachovský:
„Došlo zde k obnově sesunuté a místy narušené hradební zdi. Práce prováděla firma Spilka a Říha, s.r.o. Na opravu budou čerpány finance z dotačního programu
Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón. Předání hotového díla proběhlo dne 2. 5. 2016.
K umožnění operativního řešení,
zabezpečení veřejné komunikace, odkoupilo město Soběslav od
majitelů hradební zeď s větší částí
hradebního příkopu, kde má zájem
vybudovat dětské hřiště.“

Vojákům, kteří položili život za naši svobodu, patří i po letech
naše poděkování.
Ing. Marie Lustová, redaktorka

			

O neprůjezdnosti komunikace
se zatím neuvažuje, měla by být
upravena tonáž projíždějících automobilů.“

Městský úřad Soběslav se představuje

            Vážení spoluobčané,
       zajímá Vás „co a jak“ na Městském úřadě v Soběslavi? V tomto čísle Soběslavské hlásky Vám přinášíme přehledné informace
      o činnosti úřadu. V následujících vydáních zpravodaje Vám budou postupně jednotlivé odbory blíže představeny. O slovo jsme požádali
tajemníka městského úřadu Ing. Radka Brylla.

Pane tajemníku, co byste nám mohl říci o Městském úřadě v Soběslavi?
Městský úřad v Soběslavi patří mezi úřady s tzv. rozšířenou působností,
na které byly k 1. 1. 2003 převedeny agendy zrušených okresních úřadů.
V současnosti má 74 pracovníků. Od roku 2013 sídlí ve dvou budovách
na náměstí Republiky. Vykonává přenesenou působnost v jednotlivých
oblastech veřejné správy pro území 31 okolních obcí včetně města Veselí
nad Lužnicí. Nezanedbatelné a velmi důležité jsou samozřejmě činnosti
vykonávané pro město Soběslav a místní části Chlebov a Nedvědice
v rámci samosprávy.
Úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělí od 7 do 16,30 hodin a ve středu
od 7 do 17 hodin, odbor dopravy a vnitřních věcí má navíc úřední hodiny
v pátek od 7 do 11 hodin. Více informací je možné najít na internetových
stránkách města www.musobeslav.cz. Pro podání elektronickou
cestou mohou občané využít elektronickou podatelnu, která má adresu
e-podatelna@musobeslav.cz.

Které odbory jsou na Městském úřadě v Soběslavi, jaké agendy zajišťují?
- odbory sídlící v budově čp. 59 na náměstí Republiky
Kancelář tajemníka
Odbor zajišťuje činnost podatelny úřadu, údržbu počítačové sítě
a informační technologie úřadu. Organizačně jsou do odboru začleněny
pracovnice sekretariátu starosty a tajemníka úřadu, dále agendy krizového
řízení a zkušebního komisaře. Důležitou činností je rovněž organizace
výběrových řízení akcí investovaných městem a vyhledávání vhodných
dotačních titulů pro město. Odbor vede agendu ztrát a nálezů.
Finanční odbor
Odbor zajišťuje vedení účetnictví města, evidenci majetku města,
mzdovou a personální agendu, vymáhání pohledávek města a pokladnu
úřadu. Součástí finančního odboru je rovněž pracovnice zajišťující výběr
poplatku za odpad a sídlící v budově Správy města Soběslavi.
Odbor organizační a správy majetku
Jedná se o odbor s nejširším okruhem vykonávaných činností. Občané
na tomto odboru mohou řešit záležitosti týkající se evidence obyvatel,

matriční činnosti, ověřování dokumentů a podpisů a fondu rozvoje bydlení
města. Odbor zajišťuje také majetkové převody města, hlášení městského
rozhlasu a organizaci svatebních a jiných společensky významných
obřadů jako např. vítání občánků. Na tomto odboru je možné získat
celou řadu dokumentů a výpisů v rámci systému CzechPOINT. Odbor
zajišťuje rovněž chod informačního střediska a propagaci města stejně
jako přípravu a vydávání měsíčníku Hláska. Součástí odboru je právní
oddělení, které zajišťuje právní služby pro město a zároveň projednání
dopravních a dalších přestupků. Odbor spravuje také agendu školství.
Odbor dopravy a vnitřních věcí
S činností tohoto odboru se setká většina občanů při vyřizování
občanských průkazů a cestovních dokladů. Odbor dále vede agendu
evidence motorových vozidel a řidičských průkazů.
- odbory sídlící v budově čp. 55 na náměstí Republiky
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
Jak již z názvu odboru vyplývá, zde občané vyřizují veškeré záležitosti
týkající se staveb (povolování, kolaudace, přestavby a odstraňování
staveb). Součástí odboru je investiční technik, který má na starosti
stavby města a speciální silniční úřad řešící např. uzavírky a překopy
komunikací.
Tvorbu územního plánu města Soběslavi stejně jako okolních obcí
zajišťuje oddělení územního plánování a památkové péče, jehož součástí
je i orgán památkové péče.
Odbor životního prostředí
Odbor zajišťuje rozsáhlou agendu vodního hospodářství, zemědělského
půdního fondu a dalších složek životního prostředí (myslivost, lesnictví,
rybářství, ochrana přírody a krajiny, ovzduší a odpady).
Odbor sociálně zdravotní
Odbor zajišťuje agendu sociálně právní ochrany dětí, náhradní rodinné
péče, kurátora pro dospělé a děti. Rozsáhlou činností je sociální práce
s osobami sociálně slabými a nepřizpůsobivými. V poslední době přibývá
případů, kdy město plní funkci opatrovníka.
Obecní živnostenský úřad
Odbor zajišťuje vydávání, zrušení a změny koncesních a živnostenských
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oprávnění, provádí kontroly živnostníků a právnických osob ve svém
správním území. Také zajišťuje evidenci zemědělských podnikatelů.

Jaké další služby mohou občané v budově městského úřadu najít?
Občané mohou v budově úřadu v čp. 59 každé pondělí v odpoledních
hodinách využít komerčních služeb advokáta JUDr. Miroslava Noska a
dvakrát měsíčně notáře JUDr. Stanislava Hrocha. Přesný rozpis služeb
je zveřejňován v měsíčníku Hláska. Každé první a třetí úterý v měsíci
v odpoledních hodinách jsou pro potřeby občanů přítomny pracovnice
poskytující poradenství a další služby Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Které změny a úpravy v nejbližší době městský úřad plánuje, nebo
které již proběhly?
Začátkem roku byla dokončena výměna serverů na městském úřadě
za více než 1,5 mil. Kč z důvodu stáří původních serverů a především
z důvodu rozšiřující se elektronizace veřejné správy.

V květnu se uskutečnila tři výběrová řízení na nové pracovníky městského
úřadu. Z důvodu nárůstu agendy náhradní rodinné péče bude jeden
pracovník přijat na sociálně zdravotní odbor. Druhé výběrové řízení na
obsazení místa nového redaktora měsíčníku Hláska souvisí se snahou
o oživení našeho měsíčníku a také se zajištěním jeho grafické přípravy na
půdě úřadu. Třetí výběrové řízení na právníka úřadu a vedení přestupkové
agendy je způsobeno odchodem stávající pracovnice na mateřskou
dovolenou.
Minulý měsíc byla rovněž zahájena oprava hlavní budovy úřadu čp. 59,
která je památkově chráněným objektem. Během ní dojde k sjednocení
keramických obkladů okolo vchodu do budovy a opravě oken.
Nezapomene se ani na opravu fasády. Celá tato akce za 1,5 mil Kč je
částečně financována z programu Regenerace městské památkové zóny
ministerstva kultury ČR.
Připravila Ing. Marie Lustová, redaktorka

Z činnosti Správy města Soběslavi, s.r.o.
Činnost prováděná v rámci mandátních a nájemních smluv pro Město
Soběslav má nemalý rozsah. Zahrnuje středisko technických služeb,
tepelné hospodářství, bytové hospodářství a letní koupaliště. Rádi
bychom v krátkosti prostřednictvím měsíčníku Hláska informovali
občany Soběslavi s činností v průběhu roku 2015 až doposud.
Středisko Technických služeb: Díky mírnějšímu průběhu zimy jsme
měli více času věnovat se péči o veřejnou zeleň, konkrétně stříhání
živých plotů, odstranění náletových dřevin okolo E55 na sídlišti Míru a
přípravu pozemku pro náhradní výsadbu. V Nedvědicích jsme vyčistili
cestu do Rybovy Lhoty od náletových dřevin za účelem její opravy. Na
soběslavském hřbitově jsme zpevnili hlavní cesty po pravé straně kaple,
doplnili náhradní výsadbu keřů za suché, které uschly v loňském suchém
létě. Na Promenádě byly skáceny hnilobou poškozené lípy a kaštany,
u kterých se po podříznutí ukázal velký rozsah poškození. V současné
době probíhá náhradní výsadba dřevin. Od 25. dubna probíhá sečení
zelených ploch, kterých máme ve správě 30 ha. Za zmínku jistě stojí
i nákup nové plošiny s pracovní výškou 21 m, kterou byla nahrazena
plošina s pracovní výškou 16 m z roku výroby 1989. Město Soběslav si
je vědomo již dosluhujícího vybavení dětských hřišť a připravuje proto
studii na jejich revitalizaci s postupnou výměnou herních prvků.
Středisko Bytového hospodářství: Do oprav v roce 2015 jsme
vydali více jak dva miliony korun, a to převážně do oprav bytů po
vystěhování, oprav bytových jader, výměny zařizovacích předmětů jako
jsou kuchyňské linky, sporáky, přímotopy a akumulační kamna. Pro rok
2016 počítáme s přibližně stejnou částkou na opravy okolo dvou milionů
korun, jako v loňském roce. V současné době se čeká na vyřízení dotace
na zateplení pláště domu č. p. 109 náměstí Republiky a domu č. p. 58
E. Beneše, který se bude rekonstruovat, aby splňoval podmínky bytového
domu. Obě akce bude financovat ze svého rozpočtu Město Soběslav.
Středisko tepelného hospodářství: Po změnách provedených v roce
2013 a 2014, které se týkaly instalací kogeneračních jednotek firmou
EON Trend na K III Náměstí a K II Svákov, přechodu ze čtyřtrubkových
na dvoutrubkové rozvody a instalací domovních předávacích stanic
včetně přenosu informací o poruchách na K III Náměstí, propojení
kotelen KII Svákov s K I Družstevní byla v závěru roku 2015 provedena
i výměna již nevyhovujících kotlů HYDROTHERM na K III Náměstí
za nové kotle VIESSMANN o výkonu 2 x 285 kW. Provedené změny
se v každém případě pozitivně projevily na výši ceny tepla, která je
oproti roku 2014 nižší o 46,70 Kč /GJ. Cena tepla byla hlavně ovlivněna
vyšší účinností zařízení, snížením rezervované kapacity plynu, nákupem
tepla od E-ON Trend a nižší cenou plynu o 2 % za komoditu.

Prodej nalezených věcí
Městský úřad Soběslav oznamuje, že ve středu 15. 6. od 15.30
do 16.30 hodin bude v průjezdu budovy městského úřadu čp. 59
na náměstí Republiky uskutečněn prodej nalezených věcí. Seznam
věcí k prodeji je vyvěšen na úřední desce městského úřadu a zveřejněn
na internetových stránkách města www.musobeslav.cz.
Šárka Kroupová, DiS., kancelář tajemníka, MěÚ Soběslav

Je nutné se také zmínit o výskytu legionelly v teplé vodě, a proto
připomínáme nájemníkům všech domů, kde vyrábíme teplou vodu
v systému centrálního zásobování teplem, aby provedli proplach rozvodů
teplé vody ve stanovených termínech. Termická dezinfekce přehřátím
TV na 70°C probíhá periodicky vždy 1. den v každém měsíci v domech
na náměstí Republiky, v Bezděkově ulici a v Družstevní. Každý třetí
den v měsíci probíhá termická dezinfekce na sídlištích Svákov a Míru.
Termické přehřátí teplé vody probíhá v daný termín po dobu 24 hodin,
a to od 00 do 24,00 hodin.
Letní koupaliště: Díky velmi teplému počasí bylo v loňském roce
otevřeno 58 dnů s účastí 33 805 návštěvníků. Díky vysoké návštěvnosti
pokryly příjmy za vstupné nejenom provozní náklady, ale dosáhli
jsme i plusového hospodářského výsledku 226 000 Kč. V letošním
roce plánujeme otevření koupaliště vzhledem k opravám keramických
obkladů, a jestli nám počasí dovolí, po první dekádě června. Ještě
nás čeká sanace bazénu po opravách obkladů, úprava a laboratorní
rozbory bazénové vody. V letošním roce bude vykonávat funkci správce
koupaliště opět Ing. Luděk Smetana a strojníka pan Zdeněk Novotný.
Děkujeme oběma za zajištění bezproblémového provozu koupaliště,
všem plavčíkům, kteří se starali o bezpečnost návštěvníků, pokladním,
ale i paní Svobodové, Kozlové a Kozmíkové, které zajišťovaly sanitaci
společných prostor v areálu, za jejich spolehlivé výkony.
Doufejme, že letošní léto bude alespoň takové jako to loňské, a proto
zveme všechny, kdo se nebojí vody, aby se přišli v parném létu zchladit,
zasportovat si, odpočinout, vyzkoušet si nově doplněný herní prvek a
samozřejmě přitom využít nabídku v občerstvení u pana Hořického.
Informace o otevření koupaliště budou opět prezentovány na stránkách
www.letnikoupalistesobeslav.cz.
Protože za tím vším, co bylo výše napsáno, se skrývá práce
zaměstnanců Správy města Soběslavi, s.r.o., společnost jim děkuje za
jejich vynaložené úsilí. V letošním roce odešel do důchodu z bytového
hospodářství pan Josef Kubeš, kterého nahradí pan Jaroslav Jirek. V
měsíci srpnu odejde technik tepelného hospodářství paní Eva Kubešová,
kterou nahradí paní Gabriela Zíková. Z technických služeb odejde
ze zdravotních důvodů pan Zdeněk Bubník. Těm, kteří odchází na
zasloužený odpočinek, děkujeme za jejich obětavou práci, loajalitu ke
společnosti a přejeme jim, aby si dlouho ve zdraví důchodu užívali. No
a těm, kteří je nahrazují, přejeme, aby se jim v novém kolektivu líbilo.
Naším přáním je, aby byli přinejmenším plnohodnotnou náhradou svých
předchůdců.
Správa města Soběslavi, s.r.o.

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

Tel. 777 794 871

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 8. 6. a 22. 6.
od 13 do 16 h

Tel. 602 496 375
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli
jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti
levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České
republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí
již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo
nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti
cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče.
Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli
pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě
do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti
má stanovenou na 5 let. Vzhledem k nestabilní
bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi,
jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos
očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě,
a proto jistě potěší možnost cestovat po většině
států Evropy pouze s občanským průkazem. Na
ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské
unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny,
Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švý-

carska a na Island. Cena za vydání občanského
průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho
platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského
průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem
zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou
působností. K žádosti, kterou na místě úředník
zpracuje, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při
podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný
list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze
tento předložit místo rodného listu. Lhůta pro
vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě
6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší
informace k vyřizování osobních dokladů lze

nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

My všichni denně shromáždíme určité
množství komunálního odpadu, se kterým je
potřeba řádně nakládat. Jeho správným tříděním následně dochází k přeměně na hodnotné
suroviny, které šetří primární zdroje surovin,
energii a poslouží k výrobě nových výrobků.
Vytříděný papír šetří dřevní hmotu, sklo šetří
energii i vstupní suroviny a plasty šetří primární strategickou surovinu, kterou je ropa. Kovy
opět šetří energii a železnou rudu, která se
musí do naší republiky dovážet.
Separovaný odpad (plast, papír, sklo, kov,
nápojový karton) se v Soběslavi sváží dle
množství nasbíraných komodit několikrát za
měsíc. Každá vytříděná komodita se odváží do
provozovny Rumpoldu v Táboře.
Firma Rumpold s.r.o. je dopravuje (mimo
skla a kovů) na třídicí linku v Táboře, kde je
dotřídí a po zpracování předává odběratelům. Průměrný občan ČR ročně vyprodukuje
15 – 40 kg papírového odpadu, 18 – 28 kg plastových odpadů, 9 – 18 kg skleněných odpadů,
4 – 9 kg kovových odpadů a 1 – 3 kg odpadů
z nápojových kartonů.
Svou ukázněností může každý z nás ovlivnit množství a kvalitu vytříděných surovin
a správným tříděním komunálních odpadů
chránit životní prostředí. Při hospodaření s odpady všeobecně platí zásada, že nejvhodnější

je vzniku odpadů předejít nebo jejich množství
co nejvíce omezit. Na prvním místě je prevence
vzniku odpadů, na posledním pak jejich skladování.
Základním předpokladem pro úspěšné
a efektivní provozování systému nakládání
s komunálním odpadem je dodržování obecně
závazné vyhlášky města týkající se dané problematiky (Obecně závazná vyhláška města
Soběslavi č. 3/2006 o systému shromažďování,
sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem). Je závazná pro
všechny fyzické osoby, které na území města
komunální odpad produkují. Mohou se s ní seznámit na webových stránkách města v sekci
Vyhlášky a nařízení, 2. list.
Předně jde o správné a důsledné třídění komunálního odpadu na jednotlivé složky a jejich
shromažďování na příslušná místa a do uvedených nádob. Každý občan města Soběslavi
vytřídí z vyprodukovaného odpadu necelou
desetinu využitelných složek. Zbývající odpad
končí na skládkách, kde zůstane jako nechtěné
dědictví dalším generacím. Svoz tohoto odpadu a jeho uložení na skládku komunálního
odpadu v Klenovicích a v Želči zajišťuje pro
město rovněž společnost Rumpold s.r.o.

Jak dlouho trvá, než se různé druhy odpadu rozloží, někteří z nás asi netuší. Například
PET lahev a krabice Tetra Pak, které se vhodí i s ostatním odpadem do směsného odpadu
(do popelových nádob a kontejnerů) se rozkládá na skládce asi 100 let. Igelitové sáčky asi
25 let, vhozený papír zhruba 4 měsíce a sklo
se možná nerozloží nikdy.
Na jednoho obyvatele města Soběslav činila v roce 2015 celková produkce komunálního odpadu 416 kg, z toho se vytřídilo 27 kg
využitelných složek, což je 6,6 %. Zbývající
odpad skončil na skládce. I to, že si budeme
připomínat nezbytnost řádného hospodaření
s vyjmenovanými složkami komunálního odpadu, přispěje k výraznějšímu zvýšení podílu
využitelných složek.
K řádnému třídění komunálního odpadu
zřejmě přispěje i novela zákona o odpadech
(Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů) připravovaná ministerstvem životního prostředí s tím, že do roku 2024 se v naší
zemi téměř skončí se skládkováním. Velkou
snahou je i postupné omezení ukládání biologicky rozložitelného komunálního odpadu na
skládky a naopak jeho využití např. v kompostárnách.
Za OŽP MěÚ Soběslav Ing. Marie Staňková

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké
jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování
s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor
na to, že některé státy mimo Evropskou unii
mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich
území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí
požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců. Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám
(např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze
nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí
www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části
„Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

Třídíme odpad, aneb kde obvykle končí?

NEPŘEHLÉDNĚTE

Informace ke kontrolám kotlů

V květnovém čísle měsíčníku Hláska byla zveřejněna informace ke
kontrolám kotlů na tuhá paliva, které by měly proběhnout do 31. 12. 2016.
Jedná se o kotle od 10 kW do 300 kW a kontrolu kotlů může provádět jen
odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem spalovacího zdroje, která
má od výrobce uděleno oprávnění k instalaci, provozu, údržbě a kontrole
technického stavu kotle. Seznam odborně způsobilých osob /OZO/
je uveden na webových stránkách www.aptt.cz. Seznam není uzavřen
– odborně způsobilé osoby jsou v seznamu doplňovány. Občané, kteří
nemají možnost prohlédnout si seznam na internetu, tak mohou získat
seznam přímo na odboru životního prostředí MěÚ Soběslav, případně jim
může být po předchozí telefonické domluvě na čísle 381 508 158 doručen
přímo do schránky.
Ing. Jan Mošnička, OŽP MěÚ Soběslav

Platba poplatku za komunální odpad
Poplatek za komunální odpad není dosud uhrazen všemi
občany, a proto připomínáme, že poplatek je možno uhradit v kanceláři
Správy města Soběslavi, s.r.o., Tyršova 482/III, 392 01 Soběslav, a to
v pondělí, v úterý a ve čtvrtek 6.00 – 11.00 hodin a 12.00 – 14.00
hodin, ve středu 6.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00 a v pátek 6.00 – 11.00
hodin. Poplatek je nutné zaplatit co nejdříve! Pokud Městský úřad
Soběslav přistoupí k jeho vymáhání, tak bude poplatek navýšen na
dvojnásobek.
               Ing. Jan Mošnička
OŽP MěÚ Soběslav
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Místní akční plány vzdělávání v ORP Soběslav
V květnu 2016 zahájila MAS Lužnice, z. s. projekt „MAP v ORP Soběslav“, jinými slovy projekt na podporu vzdělávání v mateřských a základních
školách s názvem „Místní akční plány vzdělávání na území obce s rozšířenou působností (ORP) Soběslav“. Projekt je financován z Evropské unie
prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
Zpracování místních akčních plánů vzdělávání probíhá i v ostatních ORP v České republice a je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního
vzdělávání žáků a dětí do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.
„MAS Lužnice se do projektu zapojila proto, aby se podílela na zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v obcích spadající na
území ORP Soběslav. Rádi bychom vytvořili funkční partnerství mezi školami, zřizovateli a ostatními aktéry ve vzdělávání, jejich vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností, společné informování, vzdělávání a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb“, informoval manažer
projektu Bc. Daniel Rosecký. Dále uvedl, že Místní akční plán vzdělávání je dvouletý projekt, ve kterém je velmi důležitá komunikace mezi těmi,
kteří ovlivňují vzdělávání v území ORP (mateřské a základní školy, zřizovatelé škol, školská zařízení jako např. dětské domovy, domy dětí a mládeže,
základní umělecké školy a další), a která vyvolá diskuzi o změnách ve školství a dojde ke stanovení společných priorit a projektů ve vzdělávání.
Následně bude vypracován tzv. Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 a akční plán, obsahující investiční a neinvestiční záměry sloužící ke koordinaci a zacílení výzev Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a Integrovaného regionálního operačního programu.
Všichni ti, kterým záleží na budoucnosti dětí a jejich vzdělávání, se na vzniku Místního akčního plánu mohou podílet. Mohou se zapojit do pracovních
skupin, které budou složené ze zástupců ředitelů a zřizovatelů škol a dalších vzdělávacích subjektů, rodičů i veřejnosti. Do projektu se může zapojit
prakticky každý, kdo má o oblast vzdělávání zájem. Pro bližší informace kontaktuje manažera projektu Bc. Daniela Roseckého, tel. číslo: 777 793 720,
e-mail: daniel.rosecky@cpkp.cz.
Ing. Lucie Dědičová, MAS Lužnice, z. s.

ODPOVÍDÁME NA VAŠE
DOTAZY
Redakce Soběslavské hlásky obdržela dotaz,
proč byla odstraněna terasa u Společenského
centra Soběslavska. O odpověď jsme požádali
Mgr. Petra Valeše, ředitele KDMS.
„Dřevěná konstrukce terasy u severní části objektu kina byla kompletně napadena hnilobou.
Terasa se tak stala nebezpečnou nejen pro osoby
na ni vstupující, ale i pro pěší, procházející kolem ní. Z důvodu bezpečnosti bylo tedy nutné
přistoupit k jejímu odstranění.“
                               Mgr. Petr Valeš

NAŠE SPOLUŽAČKA Z UČITELSKÉHO
ÚSTAVU MARIE ŠŤOVÍČKOVÁ ZEMŘELA
V Marii Šťovíčkové odešla žena, jejíž život i život členů její rodiny byl
úzce spjat se Soběslaví. Třebaže světlo světa spatřila jako Marie Šimková
8. 7. 1928 v Pelejovicích jihozápadně od Veselí n. Luž.; její život vyhasl v
necelých 88 letech zástavou srdce 22. 2. 2016 v Kladně. Pohřeb se konal
26. 2. 2016 v Soběslavi, načež byla rakev s jejím tělem uložena do zdejšího
rodinného hrobu.
Dětství prožila Marie v Cetorazi u Pacova, kde byl její otec Vojtěch
Šimek (1895 – 1948) četnickým strážmistrem. Kamarádila se tam s rodinou
Janžurových, včetně pozdější herečky Ivy Janžurové. Základní školu
absolvovala v Cetorazi a učitelský ústav začala studovat r. 1943 v Praze
(tam byla její spolužačkou jiná herečka, Libuše Švormová), načež přešla na
Učitelský ústav v Soběslavi a r. 1947 zde maturovala. Pak nastoupila jako učitelka v Horní Cerekvi u
Pelhřimova, kde poznala svého pozdějšího manžela, veterináře (MVDr.) Jana Šťovíčka (1924 – 1991),
později za totality tajně vysvěceného kněze. S ním měla syna Jana, nar. r. 1956 (do sametové revoluce
baštýř na Třeboňsku, po převratu soukromý zemědělec v Pelejovicích), a dceru Marii, nar. r. 1958,
pozdější zdravotní laborantku, provdanou Vrbovou. U ní v Kladně Marie v poslední době pobývala a
v kladenské nemocnici zemřela. Její vnuk, Mgr. Petr Šťovíček, pracuje v Soběslavi v Blatském muzeu.
Z politických důvodů musela Marie ze školství r. 1950 odejít. Poté pracovala jako účetní na Státních
statcích Soběslav a až do důchodu v r. 1984 v domově důchodců v Budislavi u Tučap. Po převratu v
r. 1989 učila náboženství v základní škole v Soběslavi. V penzi také chodila cvičit do Sokola a věnovala
se domu a zahradě. Byla svolavatelkou abiturientů učitelského ústavu z r. 1947 a zpravodajkou
o osudech našich spolužaček a spolužáků. Já jsem se s ní příležitostně setkával i o prázdninách, kdy
jsem jí občas přivezl nějaké houby. Mluvil jsem s ní telefonicky asi tři týdny před její smrtí, aniž bych
tušil, že to je naposledy.
Málokdo asi ví, že v domě věřících Šťovíčkových v Soběslavi (žili v něm od r. 1938) se za totality
občas scházeli zajímaví lidé – např. dominikán Jiří Jiljí Bouz, pozdější kardinál Miloslav Vlk nebo
nynější ministr kultury Daniel Herman aj.
Marie Šťovíčková se vyznačovala mírnou povahou, přátelským, vstřícným chováním a byla
všeobecně oblíbená. Budeme na ni dlouho vzpomínat – budiž jí země lehká.
RNDr. František Kotlaba, CSc.

Společenská
kronika
Narození:
Eliška Dušánková
Jakub Jiránek
Matyáš a Štěpán Broncovi
Edita Bílá
Nicol Šmídmajerová
Nově narozeným občánkům přejeme
šťastný život.
Úmrtí:
Pavel Škvor
Marie Prokůpková
František Hlas
Vladislav Procházka
Anna Němcová
Miroslav Čamra
Věra Fikerová
Růžena Glaserová
Miroslav Kubeš
Božena Kleinová
Marie Slováčková
Martin Krátký
Vladimír Pech
Natálie Rošková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.
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VZPOMÍNÁME
Jdu v stopách tvých
a marně trosky sbírám,
jdu v stopách tvých,
a oči rozevírám.
Co zbylo po tobě …
svit chvíle poslední,
bolest a žal.
Dne 2. 6. 2016 tomu budou tři smutné roky,
co nás navždy opustila má přítelkyně, paní
Monika Hrádková ze Soběslavi. S láskou
stále vzpomíná Alena.
Dne 30. 6. uplyne 30 let,
co nás navždy opustil
manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček pan
JAROSLAV KUČERA.
S láskou v srdci vzpomínají manželka, syn Jaroslav a dcera Marta s rodinami.

Kdo tě znal, v dobrém vzpomene,
kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 25. 6. 2016 uplyne první smutný rok,
co nás navždy opustil
pan

Vlastimil Bernas

ze Soběslavi
S úctou a láskou vzpomínají
manželka Milada,
dcera Milada s manželem,
syn Vlastimil s manželkou,
vnoučata Miluška, Evička, Marienka, Vlastík
a bratr Václav s manželkou.

Dne 29. 6. 2016 uplynou 3 roky,
co nás navždy opustila naše
drahá maminka, babička
a prababička paní
Marie Dvořáková.
S láskou stále vzpomínají dcera
a syn s rodinami, vnoučata a
pravnoučata.

červen 2016

NOC
KOSTELŮ
DRÁCHOV
10. červen 2016
kostel sv. Václava

20.00 – 21.30 hod.
Římskokatolická farnost Soběslav
srdečně zve na tradiční

HLAVNÍ POUŤ

k Panně Marii Bolestné na Svákově
v neděli 3. července 2016
14.30 Troubení Soběslavského
žesťového kvarteta
15.00 Poutní mše svatá

Z HISTORIE SVÁKOVA

Svákov je významnou přírodní lokalitou v okolí Soběslavi. Je útočištěm pro všechny milovníky pobytu v přírodě, skvělým cílem pro procházku se
psem nebo pro výlet na kole. Svákov má také mnoho podob. Při svítání a západu slunce vypadá romanticky, zahalen mlhou působí téměř mystickým
dojmem a v noci (zejména za úplňku) vyvolává v někom obavy, v jiném možná i nával adrenalinového vzrušení. Je to místo po staletí často navštěvované, ať již poutníky, sportovci, nebo rodinami s dětmi. Ve stínu v lese je ukryto několik cenných míst a staveb: pozůstatky starověkého hradiště,
kaple Panny Marie Bolestné nebo pramen přírodní pramenité vody, kterému je dle legendy připisována léčivá moc. O nich si dnes něco povíme.
Na úpatí nevelkého kopce v nadmořské výšce
440 – 455 metrů leží pozůstatky bývalé osady
(starověkého hradiště) o rozloze 3,8 ha. Její
vznik se datuje do 12. století. Společně s dalšími osadami (Nedvědice, Klenovice, Skalice
aj.) byla součástí tzv. Nedvědického újezdu,
původně vlastněného klášterem v Louňovicích
pod Blaníkem. V roce 1420 byla obec obležena tábority a jimi vlastněna až do roku 1547.
Tehdy byl Nedvědický újezd Táboru zabaven
panovníkem Ferdinandem I. za protihabsburský postoj. O rok později osadu odkoupili
páni z Rožmberka a v roce 1594 byla Petrem
Vokem prodána tehdejší obci Soběslav. Pravděpodobně za třicetileté války vymizela osada
z povrchu zemského úplně. Dodnes se z bývalého hradiště dochovaly dobře patrné obranné
valy. Největší výška valu je vně 8 a uvnitř 5,5
m. Ze tří stran je hradiště chráněno strání, přičemž nejpříkřejší svah je dlouhý 40 m a táhne
se podél východní části směrem k Lužnici.
Lokalita tvoří jednu z významných archeologických památek, která v minulosti upoutala
pozornost různých badatelů. Prvním byl Karel
Špaček v 19. století, poté se do průzkumu zapojili také soběslavští obyvatelé. V letech 1906 –
1907 se archeologovi Josefu Švehlovi podařilo
nalézt četné rozmanité předměty, které byly
vystaveny v bývalém soběslavském muzeu
a později převezeny do Husitského muzea v
Táboře, kde jsou uloženy v depozitáři dodnes.
Tehdejší objevy také vyvolaly pochybnosti
ohledně původního osídlení Svákova – některé
předměty odpovídaly dokonce době kamenné,
nebo době bronzové. Ať to bylo jakkoliv, svákovské hradiště je důkazem, že nejen historie
Soběslavi, ale i jejího okolí sahá daleko do minulosti. A také nám připomíná, že nic kolem
nás není trvalé.

Vedle původního hradiště ze země již tisíce
let vyvěrá pramen dobré pitné vody, kterému
jsou připisovány léčivé účinky. Pramen byl
zdrojem vody pro původní obyvatele i mezizastávkou pro procházející poutníky. Opodál
byla na tomto posvátném místě postavena lesní kaple. Byla však situována na nešťastném,
vlhkém místě a několikrát musela být restaurována a přestěhována. Až se jednoho dne na návrh soběslavského právníka Jana Kratochvíla
kaple ujalo obecní zastupitelstvo a usneslo se
postavit na jiném místě kapli novou. Finanční
prostředky byly vybrány prostřednictvím veřejné sbírky a 9. července 1865 byl položen a
posvěcen základní kámen. Za dva roky stál na
místě dnešní kaple Panny Marie Bolestné nový
kostelík, postavený podle projektu Františka
Roubala. V roce 1900 byla ke kapli přistavěna
zvonice, z jejíž útrob do okolí vyzváněly dva
zvony. Jeden z nich, ten menší, svolával děti
do školy. Kaple byla renovována v roce 1939
z obecních peněz a ze sbírek občanů.
Se Svákovem jsou spojeny také legendy povzbuzující i nahánějící strach. Jedna z nich
vypráví o zázračné síle léčivého svákovského
pramene. Dle legendy kdysi ve Vescích vyhořel dvůr. Během opravy stavení přišel jistý
tesař o zrak. Jednoho dne ale dostal ve spánku
vnuknutí, aby šel do nedalekého lesa na Svákově, tam vyhledal a uctil obrázek Panny Marie, poprosil o přímluvu a vodou ze studánky
si vymyl oči. Tesař se tedy vydal ke studánce
v doprovodu své dcery a učinil tak. Zázračný pramen mu k jeho štěstí vrátil zrak a tesař
z vděčnosti zanechal na mohutné jedli u studánky obrázek Panny Marie.
Podobných zvěstí o svákovské léčivé vodě
kolovalo po staletí mezi lidmi více. Je pěkné

tomu věřit a pamatuji si doby, kdy jsme chodili
s rodinou k prameni pro vodu a pili ji plnými doušky. Jisté je, že i kdyby pramen nebyl
léčivý, samotný pobyt na Svákově určitě ano.
Zdejší zeleň stromů působí uklidňujícím dojmem, podobně jako šumění rozbouřené vody,
protékající jezem u Špačkova mlýna. Svákov
je místem jako dělaným pro odpočinek od každodenního tlaku a spěchu všedních dní.
Michaela Nováková
Zdroj: Pohledy Soběslavské – díl první,
autor: Petr Lintner

červen 2016
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NOC KOSTELŮ
Letos (10. 6. 2016) se již potřetí otevřou dveře soběslavských kostelů u příležitosti Noci kostelů. Přestože tato akce probíhá po celé republice a i v
zahraničí, vždy záleží na místním společenství církví a dobrovolníků, zda se v tom či onom městě uskuteční či nikoli. V Soběslavi máme to štěstí, že
se každý rok najde skupina nadšenců, kteří věnují svůj volný čas na přípravu této Noci a naleznou odezvu u církevních společenství a jejich představených.
Každý rok zahajuje Noc kostelů v Soběslavi společná ekumenická bohoslužba, která vyjadřuje jednotu křesťanů v pestrosti jednotlivých církví. Tato
bohoslužba je také výrazem poděkování za dar lidského společenství a prosbou za jeho trvání. I proto se každý rok koná v jiném kostele. V letošním
roce to bude evangelický kostel na rohu ulic 28. října a Nerudovy. Někteří z Vás ho možná míjejí při cestě na nádraží, aniž by si uvědomili, že je to také
kostel. I přes tuto rozmanitost vnějších projevů zůstávají všechny kostely stejné, jsou místy, kam se člověk uchyluje, aby zaslechl evangelium - dobrou
zprávu, zvěst o naději. Bez této zvěsti a lidského společenství jsou kostely jen mrtvými stavbami. Noc kostelů je jednou z příležitostí, kdy kostely otevírají své dveře, aby ukázaly bohatství ukryté uvnitř. A to nikoli pouze bohatství stavební a architektonické, ale především bohatství pestrého lidského
společenství, v němž každý má svá obdarování a může se stát zdrojem radosti pro druhé. „Jeho brány zůstanou ve dne otevřené a noc tam už nebude,“
zní motto letošní Noci. Přijměte tedy pozvání těchto otevřených bran k bohatému programu a nechte se překvapit netradiční tváří, kterou vám kostely
této červnové noci ukážou.
Zdeněk Kozlíček, za organizační tým Noci kostelů

PROGRAM:

Kostel sv. Petra a Pavla

19,30 – 20,30 koncert ZUŠ v podání žáků a
učitelů zazní skladby starých mistrů i současných autorů na flétny, housle, klavír, varhany.
23,45 – 00,00 zakončení Noci kostelů

Kostel sv. Víta

18,30 – 19,30 M. C. Putna – Apokalyptismus
v českém katolickém exilu 20. století jako východisko pro úvahy o apokalyptických náladách
v moderní kultuře, i vzhledem k současné vlně
apokalyptismu.
21,00 – 22,00 QUERCUS, koncert středověké
muziky. Čtyřčlenná písecko-plzeňská skupina
profesionálních hudebníků hraje středověké
světské písně a tance ve vlastních úpravách
se snahou přiblížit tuto hudbu dnešnímu
posluchači. Kapela představí i věrné repliky
historických nástrojů a dobové kostýmy.
23,00 – 23,45 Čtení u sklenky vína. Přijďte
pobýt s dobrou knihou v nevšedním prostoru
jihočeské gotiky. Prostor pro čtení k zamyšlení
i radosti.

Kostel sv. Marka

středočeské obce nacisty dne 10. června 1942,
ale také poválečný vývoj Lidic až po současnost. Lidická tragédie se stala symbolem utrpení nevinného civilního obyvatelstva nejen na
našem území, ale po celém světě.
Součástí výstavy bude připomínka jmen obětí
lidické tragédie ve 20,00.
21,30 – 22,00 Kejkle v parku
22,00 – 23,00 Jiří Smrž a Ben Lovett, koncert
Jiří Smrž je velmi výrazná osobnost české
folkové scény, přesto skoro neznámá. Je držitelem už druhého žánrového Anděla (2005,
2013) v kategorii folk a country. V jeho textech jsou celé životy a jsou plné poezie. To
ale neznamená jen krásu, lehkost a lásku,
ale nerozlučně taky tragédii, smutek, tíhu i nenávist. To všechno je v našich životech, a proto
i v poezii. Jiří Smrž ale zároveň ujišťuje o tom,
že to všechno má svůj smysl. Bez ošklivosti bychom totiž jen těžko ocenili skutečnou krásu.
Jiří Smrž přijede s výborným texaským houslistou Benem Lovettem.

Evangelický kostel

Tragédie Lidic
Výstava přibližuje okolnosti vypálení této 17,30 – 18,15 ekumenická bohoslužba

19,30 – 20,30 Drak n´Roses – Zajíc v nebi,
divadlo
20,30 – 21,30 Karel Hvížďala – Jsou brány k
pravdivým informacím otevřené? Historické
a současné pasti české žurnalistiky.
V přednášce poukáže Karel Hvížďala na
rozdílné kontexty vývoje novinařiny u nás
a ve staré Evropě, kde nás v mnohém předběhli
o 200 až 300 let.
Karel Hvížďala – novinář a spisovatel (*1941),
v letech 1966 – 70 v Mladém světě, 1971 – 77
v nakladatelství Albatros a pak až do roku 1990
na volné noze. V letech 1978– 89 v exilu v
Německu. 1990 – 1992 šéfreportér a předseda
představenstva vydavatele Mladé fronty Dnes,
1993 – 1998 spoluzakladatel a šéfredaktor časopisu Týden. Nyní opět na volné noze. Autor
více než dvaceti knih rozhovorů, pěti próz,
řady rozhlasových her, dvou knih o médiích
a knihy esejů.
Dětský program – hra „Jak ty brány otevřít?“
Začne v 18,30 u evangelického kostela, příprava
programu s rozdělením úkolů již od 18,15.

Soběslavská městská věž

Zvonění a troubení z věže – zahájení Noci kostelů v 17,00, ukončení noci 00,00.

KOSTEL SV. MARKA OPĚT ZAPLNÍ OBRAZY
Letošní výstavní sezonu zahájí v pátek 3. června v 18 hod. dvojvýstava: Pavla
Klímy„V dunách“ a výtvarníků sdružených v projektu „Židlička pro hospic“.
Pavel Klíma (1971) žije v Oboře u Tábora. Absolvoval Pedagogickou
fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Výstava obrazů
„V dunách“ představí jeho poslední tvorbu z let 2015 a 2016. Základem
expozice jsou akrylem malovaná plátna, portrétní i figurální. Malbu autora
dlouhodobě ovlivňují vjemy z pobytů na břehu Severního moře v severním
Holandsku, a především setkání s místními lidmi. Ústí v hledání definitivního
výrazu na zdánlivě neukončeném plátně, hledání zákonů barevné abstrakce v
lehce konkrétních formách, hledání vlastního výrazu. To je Pavel Klíma na
cestě, v dunách.
Výtvarník je členem výtvarné skupiny KOSA a Asociace jihočeských
výtvarníků. Získal 1. a 3. cenu na výtvarném sympoziu ve WijkaanZee
v Nizozemsku. Působí jako
ředitel Základní umělecké
školy v Malšicích a jako kurátor
Galerie Malšice.
Součástí výstavy jsou také díla
projektu „Židlička pro hospic“,
jehož je Pavel Klíma autorem.

Foto: Pavel Klíma

Do projektu se zapojilo 16 výtvarníků různého zaměření. Je
zajímavé sledovat, jak uchopí
tematiku sochař, malíř, grafik,
fotograf, architekt nebo konceptuální umělec. Navíc, téměř

každý z nich má k dané židličce ze školky vztah, seděl
na ní, možná Vy také. Výtvarníci by nejspíš společně
jako skupina nevystavovali. Nejen kvůli výtvarnému názoru, ale i generační rozdílnosti.
Téměř všichni jsou spjati s Táborskem (narodili se zde, chodili tu do školky
a školy, žijí tady, jezdí sem za přáteli, usadili se tu). Výstava putuje po několika místech Táborska.
Začala v září 2015 v táborské Galerii U Radnice (jako součást výstavy Pavla
Klímy), poslední se uskuteční po roce v Obrazárně Špejchar v Želči. Mezi
Radnicí a Špejcharem pojede výstava okružní jízdu, jež kromě umění nese
poselství hospicové péče, která - přestože potřebná - si tak těžce hledá místo
v české společnosti. Všichni umělci pracují bez nároku na odměnu. Po skončení série výstav bude celá kolekce dražena v rámci pravidelné aukce pro Domácí hospic Jordán Tábor, jejíž 3. ročník se uskuteční na podzim roku 2016.

Výstavní sezona 2016 v Galerii v kostele sv. Marka
Zveme na výstavy v Galerii sv. Marka. Výstavy otevřeny od 3. 6. – 31. 8.
ve dnech úterý – neděle v 10 – 12 a 13 – 17 hod.
• pátek 3. 6. 18 h – neděle 26. 6.
dvojvýstava: Pavel Klíma „V dunách“ a díla projektu „Židlička pro hospic“
• čtvrtek 30. 6. 18 h – neděle 24. 7.
Eva Roučka – bronzy, keramika, obrazy
• pátek 29. 7. 18 h – středa 31. 8.
Milan a David Exnerovi a Michal Jánský – keramika, sklo, obrazy
Ak. soch. Václav Hrůza, kurátor výstavy
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Zprávy z knihovny

VÝSTAVY
•
Do 21. června si můžete v knihovně prohlédnout výstavu Mateřské školy Nerudova Soběslav „Rok se strašidlem Doudlem“, která je plná krásných fotografií
a samozřejmě strašidel.
•
Od konce června až do září bude v knihovně ke zhlédnutí výstava Mateřské školy
DUHA Soběslav „Duhové střípky“. Vernisáž s vystoupením dětí se koná v úterý
28. června v 16,30 hodin.
Na obě výstavy srdečně zveme!
PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Stalo se již tradicí, že koncem školního roku zveme do knihovny prvňáčky z obou soběslavských základních škol, aby předvedli své čtenářské umění a zúčastnili se slavnostního ceremoniálu pasování na čtenáře. Tuto krásnou akci připravujeme ve spolupráci se studenty
knihovnictví ze Střední školy obchodu, služeb a řemesel v Táboře. V úterý 21. června dopoledne budou pasováni žáci prvních tříd ZŠ Komenského, ve středu 22. června dopoledne žáci
ZŠ E. Beneše.
SOBOTNÍ PROVOZ
V červnu bude městská knihovna otevřena také v sobotu 4. června od 9 do 12 hodin.
Mgr. Alena Fremrová

MŠ NERUDOVA VYSTAVUJE
STRAŠIDLO DOUDLO V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

PŘÍRODA JIŽNÍ AFRIKY
Přírodní motivy z keramiky, vystavované
v soběslavském Rožmberském domě během
května, vystřídají v červnu nádherné fotografie
krajin, živočichů a především úchvatných rostlin
Jihoafrické republiky, Namibie a Lesotha, jak je
během svých cest jižní Afrikou zachytili pražští
botanici prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D. a RNDr.
Radka Sudová, Ph.D. Jihoafrická republika se
díky nesmírné různorodosti přírody i kultury
pyšní přívlastkem „celý svět v jediné zemi“,
sousední Namibie nabízí nejvyšší písečné duny
a v horském království Lesotho (to může být
směle považováno za střechu světa, neboť se jedná
o jedinou zemi, jejíž veškeré území leží výše než
1000 metrů nad mořem) se téměř zastavil čas.
Hlavní pozornost autoři věnovali oblasti Kapska,
tedy jihozápadnímu cípu Jihoafrické republiky,
který představuje skutečný botanický ráj. Nikde
na pevnině nenajdeme srovnatelně velké území,
které by s Kapskem mohlo soupeřit v celkové
diverzitě rostlin a v zastoupení tzv. endemických
druhů (tedy takových, které se nevyskytují na
žádném dalším místě na světě).
Vždyť tam na ploše jen o málo větší než Česká
republika roste více než 9 tisíc druhů kvetoucích
rostlin, z čehož téměř 2/3 patří mezi endemity.
Kapsko sice zaujímá jen asi 0,5 % rozlohy
Afriky, vyskytuje se zde však plná pětina všech
afrických druhů! Všechny přirozené kapské
ekosystémy, mezi něž patří např. extrémně
bohatá keřovitá společenstva zvaná fynbos,
otevřenější vegetace s množstvím cibulovin
nazývaná renosterveld nebo polopouštní oblasti
karoo, kde dominují nejrůznější sukulenty, jsou
však velice zranitelné a každý pátý kapský druh
je dnes přímo ohrožen vyhynutím. Přijměte tedy
pozvání do tohoto úchvatného světa. Výstavu
komentovaných fotografií doplněných o ukázky
jihoafrických sukulentů a dalších rostlin můžete

V úterý 10. 5. jsem se zúčastnila vernisáže výstavy ROK SE STRAŠIDLEM DOUDLEM, kterou si
pro Soběslavany připravila MŠ Nerudova. Vernisáž se odehrála v moderních prostorách Městské
knihovny v Soběslavi a účast byla hojná.
V úvodu promluvila vedoucí knihovny Alena Fremrová a ředitelka MŠ Nerudova Eva Kuklová
představila, co je na výstavě k vidění. Následně se chopili iniciativy jak chlapci, tak děvčata
z mateřské školy. Během svého vystoupení oblečení v kostýmech zarecitovali, zazpívali i zatančili. Představení vyvolalo zábavnou atmosféru a v knihovně zavládla dobrá nálada. Na závěr se
děti uklonily všem přihlížejícím a vysloužily si veliký potlesk. Nezbývalo než si v klidu prohlédnout výstavu plnou fotografií a výtvarných děl a občerstvit se chlebíčky a vynikající buchtou.
To ovšem nebyl konec, ale teprve začátek výstavy, kterou bude knihovna hostit do 21. 6. 2016.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Michaela Nováková
navštívit od 7. 6. do 17. 7. denně kromě pondělí
(9:00 –12:00 a 12:30 – 17:00).
FRANTIŠEK LÍBAL (1896 – 1974)
V letošním roce si připomínáme 120. výročí
narození hned dvou výtvarných umělců,
spojených s Veselím nad Lužnicí – krajináře
Františka Líbala a modernisty Josefa Víznera.
Tvorbu obou si během léta představíme
na výstavách ve Weisově domě. Již 3. 6. v rámci
muzejní noci zahájíme první z nich, věnovanou
obrazům veselského rodáka, akademického
malíře Františka Líbala. Blatskému kraji dával
ve svých dílech přirozenou vážnost, ale nečinil
jej stereotypně ponurým a smutným. Ukazoval
i řadu jeho radostných tónů, zvláště ve chvílích
západu slunce. Jeho cílem totiž bylo především
vyjádření dojmů a nálad, jež v lidské duši
vyvolává rodná krajina. VK vidění budou až
do 31. 7. (otevírací doba jako v Soběslavi – viz
výše).
NOC V BLATSKÉM MUZEU POPRVÉ
VE VESELÍ!
Festival muzejních nocí probíhající každoročně
na přelomu května a června po celé České
republice se stal doslova fenoménem českých
muzeí a galerií začátku 21. století. Pátou noc
v Blatském muzeu konanou v pátek 3. 6. jsme se
rozhodli přenést do veselského Weisova domu
a jeho zahrady.
Program muzejní noci 3. 6. 2016:
• 17:00 – 21:00 volná prohlídka Weisova
domu a jeho expozic
• 17:00 hravý program pro děti: objevy
v expozici s pracovními listy a muzejní
pedagožkou Kateřinou Nimrichtrovou,

výtvarná dílna (malba velkého krajinářského
puzzle) s Mgr. Andreou Frídovou
• 18:00 slavnostní zahájení výstavy obrazů
Františka Líbala
• 19:00 seznámení s plány nové muzejní
expozice ve Weisově domě (RNDr. Daniel
Abazid, vedoucí Blatského muzea)
• 19:30 večer u ohně v muzejní zahradě
s vystoupením Lenky Semrádové Martinů
(kytara, zpěv) a jejích přátel – Martina Šedy
(flétna, zpěv), Zdeňka Vošty (kytara, zpěv)
a Jaromíra Loumy (kytara, zpěv)
Na všechny muzejní akce Vás srdečně zvou
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček.
Více info na www.husitskemuzeum.cz.
(redakčně kráceno)

Poděkování všem, kteří se
zasloužili o výstavu
FLÓRA FAUNA
Také minulý rok jsem navštívil výstavu v našem muzeu a musím s radostí konstatovat, že
ani letos jsem nebyl zklamán. Je velmi potěšující, že na výstavu berou rodiče své děti, neboť výtvarná činnost je může motivovat také
to zkusit a to je pozitivní. Tento náš počítačový svět nedává dětem příliš mnoho možností
uplatnit svoji dovednost nebo talent. Oceňuji
všechny osoby, které se dětem věnují. Otevírají jim jiný svět, než jim nabízí počítačoví programátoři. To nám dává záruku, že i
v budoucnosti tu budou lidé, kteří umí také
pracovat rukama a tím zachovat pro budoucí
generace krásu výtvarného umění.
V. Melcer

červen 2016

Kubešova Soběslav 2016

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

22. mezinárodní festival dechových hudeb

16. - 17. 7.

www.kubesovasobeslav.cz

Program KDMS – červen
Pravidelné akce:
Pondělí 17.00
Úterý
16.00
18.00
		
18.00
		
20.00
Středa 13.30
		
15.30
Čtvrtek 18.00
Pátek
18.00

Loutkářský soubor Kašpárek
Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci!)
Anonymní alkoholici (kontakt 602 126 685)
Argentinské tango
Spolek divadelních ochotníků „Chvalovský“
Senior klub
Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866)
Soběslavská chasa

Další program:
Pátek
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VERNISÁŽ – Pavel KLÍMA „V DUNÁCH“ 		
18.00
+ „ŽIDLIČKA PRO HOSPIC“, Galerie v kostele sv. Marka
Sobota
4. 6.
DĚTSKÝ DEN S FLORBALEM, 		
13.00 - 17.00
areál KDMS a soběslavského hradu, vstup zdarma
Čtvrtek
9. 6.
ASTRÁL 				
17.00
Pátek
17. 6.
Po stopách PIPI DLOUHÉ PUNČOCHY,
16.00 - 18.00
		
kino a areál KDMS a soběslavského hradu, vstupné 50 Kč
Úterý
28. 6.
DIAKLUB 					
16.00
Středa 29. 6.
ZASTUPITELSTVO, malý sál 			
18.00
Čtvrtek 30. 6.
VERNISÁŽ – EVA ROUČKA, „BRONZY, KERAMIKA, 18.00
OBRAZY“ , Galerie v kostele sv. Marka
Pátek 1. 7. – neděle 10. 7. SETKÁNÍ S HUDBOU V SOBĚSLAVI - koncerty
		

3. 6.

Připravujeme na září 2016:
Pátek
16. 9.
KONCERT SLZA 					
		
KONCERT DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND 		
Úterý
20. 9.
KONCERT HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK
			

20.00
22.00
19.00

Předplatné Podzim 2016
27. 9. Fanny agentura – MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
hrají: Michaela Badinková, Dana Homolová, Martin Kraus a Daniel Rous
www.fannyagentura.cz
18.10. Divadlo Palace – RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
hrají: Miroslav Etzler, Richard Trsťan, Vanda Hybnerová / Marika Procházková,
Petr Motloch, Sabina Laurinová a další
www.divadlopalace.cz
18.12. Agentura Harlekýn, RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
hrají: Václav Vydra, Jan Šťastný / Svatopluk Skopal, Jana Boušková / Jana Malá,
Martin Zahálka a další
www.harlekyn.cz
Cena předplatného 820 Kč

TANEČNÍ KURZY 2016
Taneční kurzy povedou opět manželé Alena a Jaroslav Bolkovi z Milevska.
Začínáme v sobotu 3. září od 18 hodin. Končíme Věnečkem 10. prosince.
Kurzovné je 1 300 Kč (10 x sobota od 18 – 21 h, Prodloužená 18 – 22 h,
Věneček 18 – 24 h, tj. celkem 12 sobot).
Podrobný rozpis jednotlivých kurzů najdete během měsíce června na www.kdms.cz.
Můžete se těšit na kurz stolování (není povinný).
Přihlášení si mohou od května zajít do kanceláře KD pro průkazku a zaplatit hotově, nebo
můžete zaplatit i na účet KD Soběslav č. 19 – 0044450257/0100 a po telefonické dohodě
vám pošleme průkazku poštou.
Těšíme se na vás v září!
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SOBĚSLAVSKÝ VARHANNÍ PŮLMARATON

úterý 28. 6. - varhanní koncert v kostele sv. Víta - 17 h a koncert pro flétnu a
klavír (Tomáš Víšek a Lucie Brotbeck – Prochásková) sál ZUŠ Soběslav –19 h.
Když se řekne „Soběslavský varhanní půlmaraton“, mnohým z nás se
vybaví konec školního roku a již tradičně poslední úterý v červnu, které
je spojeno s hudebním podvečerem u varhan a je v kulturním povědomí obyvatel
jihočeského regionu hezkou řádku let. V letošním roce se chystá již VIII.
ročník tohoto hudebního svátku, který ve spolupráci s Kulturním střediskem
města Soběslavi připravují studenti a pedagogové z Konzervatoře v Českých
Budějovicích a také naše nejmladší generace spolu se svými vyučujícími
ze ZUŠ Soběslav. Jak už samotný název naznačuje - měla by být slyšet
především hudba napsaná pro královský nástroj, ale není tomu tak. Jsou zváni
hosté i jiného nástrojového obsazení, také zpěváci a letos přislíbil svoji účast
i smíšený pěvecký sbor Anonym Voice pod vedením paní ředitelky Ireny
Molíkové.
Obvykle se koncert konal v obou kostelech na náměstí, protože každý má unikátní
nástroj z jiného historického období, ale letos se pořadatelé rozhodli pro malou
obměnu – pro „konfrontaci“ s klavírem a flétnou. Ve druhé části půlmaratonu
vystoupí klavírista Tomáš Víšek a flétnistka Lucie Brotbeck - Prochásková,
jejichž koncert bude zároveň součástí letošního hudebního interpretačního
kurzu, známého festivalu Setkání s hudbou. Jejich program bude sestaven z děl
autorů okruhu Bohuslava Martinů. Na své si tedy přijdou všichni, kteří mají rádi
pestrost a kvalitu.
Těšíme se na setkání s vámi v úterý 28. 6. – varhanní koncert u sv. Víta začíná
v 17:00 hod. a jeho konec je plánován na 18:30 hod., flétnový koncert následuje
v 19:00 v sále ZUŠ, která je nedaleko. 		
M. Svobodová
INFORMACE A PODMÍNKY PŘEDPRODEJE
VSTUPENEK KUBEŠOVA SOBĚSLAV 2016
Vstupenky na 22. mezinárodní festival dechových hudeb Kubešova Soběslav 2016, který
se koná v sobotu 16. července a v neděli 17. července,
je již možné zakoupit za výrazně zvýhodněnou cenu v předprodeji. Předprodej vstupenek je
realizován pouze v kanceláři Kulturního domu města Soběslavi, Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav,
tel.: 381 524 261, email: kdms@seznam.cz.
Vstupné: Celodenní vstupenka sobota 16. 7. – 200 Kč, v předprodeji 150 Kč. Celodenní
vstupenka neděle 17. 7. – 200 Kč, v předprodeji 150 Kč. Děti do 15 let zdarma. Zakoupené
vstupenky se nevrací!
Předprodej vstupenek končí ve středu 13. 7. ve 12:00 h!
Vstupenky si můžete v předprodeji zakoupit několika způsoby:
• osobně v kanceláři Kulturního domu města Soběslavi;
• telefonicky na čísle 381 524 261;
• e-mailem na adrese kdms@seznam.cz.
Vstupenky, které jsou objednány telefonicky nebo e-mailem, vám budou e-mailem zaslány
až po jejich uhrazení na účet KDMS. Informace o způsobu úhrady vám budou e-mailem
sděleny v potvrzení o rezervaci.
Vstupenky zakoupené v předprodeji jsou uznatelné jako platné pouze u hlavní pokladny
festivalu, která se nachází při vstupu na náměstí u soběslavské věže. U ostatních pokladen
vám u těchto vstupenek bohužel nemohou pokladní ověřit jejich originalitu a vydat vám
platný strip pro vstup do areálu festivalu.
Kompletní přehled o 22. mezinárodním festivalu dechových hudeb Kubešova Soběslav
2016 naleznete na novém festivalovém webu: www.kubesovasobeslav.cz.
V případě jakýchkoliv dotazů nám neváhejte napsat nebo zavolat na uvedené kontakty.
						
Mgr. Petr Valeš

Eva Králová - sbormistryně
David Kratochvíl - tenor, flétna
Martina Pechová - klavír
Roman Kratochvíl - kytara
Yvetta Fialová - perkuse
1.6. v 18 h
Senior dům, Soběslav
4.6. v 16 h
kostel Navštívení Panny Marie
Choustník
4.6. v 19 h
Českobratrský evangelický kostel,
Soběslav

červen 2016

červen 2016
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Kalendář akcí r. 2016
Informační středisko města Soběslavi vydalo kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí v roce 2016 v Soběslavi a okolí.
K dispozici je bezplatně na Městském úřadu Soběslav, v kulturním domě, kině, muzeu Rožmberský dům, knihovně a také
ke stažení na www.musobeslav.cz.
Děkujeme všem, kteří s námi na zveřejnění svých akcí spolupracovali.

Z NABÍDKY AKCÍ V ČERVNU VYBÍRÁME
10. 5. – 21. 6. „Rok se Strašidlem Doudlem“ – výstava Mateřské školy
Nerudova Soběslav, městská knihovna
1. 6.

Křížem krážem III – koncert pěveckého sboru Anonym
Voice, kostel sv. Marka, 19 h

1. 6.

NOVITA – koncert, Senior dům, 18 h

3. 6.

Vernisáž Pavla Klímy „V dunách“ a „ Židlička pro
hospic“, zahájení v kostele sv. Marka, 18 h
Muzejní noc, Blatské muzeum Weisův dům, Veselí n. L.

4. 6.

Dětský den s florbalem, areál KDMS a soběslavského hradu,
13 – 17 h
Rybářské závody pro děti a mládež, sraz nad jezem na
Brousku (u sádek ČRS), 6.30 h
NOVITA – koncert, Českobratrský evangelický kostel, 19 h

6. 6.

Šachový turnaj pro děti a mládež, DDM, 15 h

7. 6. – 17. 7. Výstava „Příroda jižní Afriky“ – fotografie krajin,
živočichů a rostlin J. A., Blatské muzeum
8. 6.

LEPOPO – HAMAVE, recitace básní, městská knihovna,
17.30 h

9. 6.

Astrál, KDMS, 17 h

10. 6.

Noc kostelů, svůj program představí všechny kostely
v Soběslavi

12. 6.

Veselské ozvěny 2016 – koncert, kostel Povýšení sv. Kříže,
Veselí n. L., 17 h

17. 6.

Po stopách Pipi Dlouhé punčochy, kino a areál KDMS a
soběslavského hradu, 16 – 18 h
Byl jednou jeden drak – divadelní hra, nádvoří u KDMS, 18 h

18. 6.

Festival Dobrovol, kemp TJ Spartak Soběslav, 14 h

26. 6.

Svatopetrský koncert – HAMAVE,
kostel sv. Petra a Pavla, 18 h

28. 6.

Varhanní půlmaraton:

SETKÁNÍ S HUDBOU
V SOBĚSLAVI 2016
Nepotrvá to dlouho a jižní Čechy se opět dočkají (tentokrát již 8. ročníku) soběslavských svátků hudby. Letošní SETKÁNÍ S HUDBOU
V SOBĚSLAVI 2016 se uskuteční v prvních prázdninových dnech: od
1. do 10. července včetně.
Letošní festival komorní hudby ovšem ve skutečnosti začne už o čtyři
dny dříve, a to mimořádným koncertem v úterý 28. 6. Díky spolupráci se
švýcarskou společností Martinů Stiftung Basel se v tomto předtermínu
v koncertním sále soběslavské ZUŠ představí vynikající českošvýcarská flétnistka Lucie Brotbeck-Prochasková. Spolu s klavíristou
Tomášem Víškem zahraje program složený nejen ze skladeb Bohuslava
Martinů, ale také jeho učitelů a žáků!
V pátek 1. července pak začne již řádný koncertní pořádek tradičním koncertem lektorů a organizátorů Setkání s hudbou. V dalších
dnech se pak jihočeským divákům představí například známá Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena, dále další
z předních českých smyčcových těles - Zemlinského kvarteto, soubor
Escualo kvintet nás zasvětí do tajů argentinského tanga a chybět ani letos
nebude swingová klasika v podání vokálního kvarteta The Swings. A samozřejmě naše nadžánrová kapela Domácí výroba po roce opět rozezpívá
městské koupaliště, tentokrát zejména v duchu české trampské písně. Celkem tak je pro letošní ročník připraveno (včetně dvou matiné) rekordních
13 koncertů!
A zahálet nebude ani ta část Setkání s hudbou, která je věnována
interpretačním kurzům. Vyučovat se bude opět v oborech housle, viola,
violoncello, klavír, varhany a zpěv; očekáváme cca 50 účastníků tohoto
čím dál oblíbenějšího workshopu.
Organizátory „Setkání“ jsou jako vždy: spolek Setkání s hudbou, Kulturní dům města Soběslavi a soběslavská ZUŠ. A na přípravě letošního
ročníku se opět podílí značné množství partnerů a sponzorů.
Snažíme se, aby také letos zůstalo vstupné na všechny tyto báječné hudební události v kolonce „dobrovolné“. To se může podařit jedině právě
díky našim partnerům a přispěvatelům, a pak také proto, že návštěvníci
koncertů Setkání s hudbou již dávno nezaměňují slovo „dobrovolné“
za „zdarma“, a výše vybraného vstupného tak může pomoci uhradit náklady spojené s pořádáním festivalu - za to všem patří veliký dík!
Jsme velmi rádi, že „Setkání s hudbou“ je na jihu Čech už opravdu
doma - prožít těch pár prázdninových dní v Soběslavi je pro nás všechny
opravdovým potěšením!

Varhanní koncert, kostel sv. Víta, 17 h
Koncert pro flétnu a klavír (Lucie Brotbeck-Prochasková
a Tomáš Víšek), ZUŠ Soběslav, 19 h
Vernisáž výstavy Mateřské školy DUHA Soběslav
– Duhové střípky, městská knihovna, 16.30 h
30. 6.

Vernisáž – Eva Roučka – „bronzy, keramika, obrazy“,
kostel sv. Marka, 18 h

Připravujeme na červenec:
1. 7.

GYMPLFEST - KŘEST 2. CD KAPELY
NÁHODNÝ VÝBĚR, kemp TJ Spartak Soběslav, 17 h

Večer plný muziky, občerstvení, masa na grilu a mnohem
a mnohem víc! Zahrají kapely ukradenÝovoce-zakázanÝovoce,
The Needs, Lekses, Náhodný Výběr.

1. 7. – 10. 7. Setkání s hudbou v Soběslavi – koncerty
16. 7. – 17. 7. Kubešova Soběslav 2016

Pěkné jarní dny plné dobré hudby vám ze srdce přeje Petr Hanzlík,
umělecký ředitel festivalu a předseda sdružení Setkání s hudbou.

Podrobný program v příštím čísle!
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MŠ NERUDOVA

Motýlkový den

Ve čtvrtek 5. 5. uspořádala mateřská škola Nerudova „Motýlkový den“
pro všechny maminky k jejich svátku. Akce se konala venku na zahradě
mateřské školy. Děti za pomoci paní učitelek připravily pro maminky
vystoupení, kde zazpívaly a zatančily. Všichni si užívali krásného počasí, opékaly se vuřty, vystoupily orientální tanečnice a konala se diskotéka. Nejen děti měly možnost nechat si namalovat motýlka na obličej.
Závěrem bych chtěla poděkovat celému kolektivu mateřské školy
Nerudova za uspořádání tohoto dne a budeme se těšit na další akce.
Petra Homolková

Výlet vlakem

Chtěli bychom poděkovat manželům Kovářovým, kteří nám 12. května zprostředkovali možnost vidět soběslavské a veselské nádraží
i „zevnitř.“ Umožnili, aby se děti lépe seznámily s některými profesemi, bez kterých by železnice nefungovala. Ve čtvrtek 12. května jsme
podnikli výlet vlakem do Veselí nad Lužnicí. Zde jsme mohli pozorovat
při práci výpravčího, výhybkáře, programátory, průvodčí, pokladní atd.
Za krásné dopoledne plné nových zážitků i vědomostí děkují děti a učitelky z Hvězdičkové třídy.
Poslední měsíce školního roku naší mateřské školy Nerudova jsou naplněny zajímavými akcemi, které pro děti připravujeme. Čarodějnický rej se ve čtvrtek 28. dubna opravdu vydařil.
Průvod všech čarodějů a čarodějek zavítal dopoledne i do středu
města mezi obyvatele Soběslavi. Nezapomněli jsme ani na kamarády
v ZŠ E. Beneše. Děti si užily čarodějnické dopoledne do posledního
doušku.
Den matek jsme oslavili nejen v mateřské škole při „Motýlkovém
dni“, ale i s babičkami v Senior-domě, kde každým rokem vystupují
předškoláci z Měsíčkové a Sluníčkové třídy s pestrým hudebním programem plným veselých písniček a tanečků. Ve středu 4. 5. jsme potěšili všechny přítomné babičky, dědečky i zaměstnankyně Senior-domu.
Budeme se opakovat, ale poděkování je na svém místě. Velké díky za
vstřícnost, ochotu a dlouholetou spolupráci Pavle Marešové a Ladě Haplové a celému personálu v kuchyni!

MŠ DUHA
Duhové okénko
Předškoláci nocovali ve školce. Děti z hnědé třídy
prožily „muzikálovou“ noc. Oblékly se do kostýmů tematicky laděných
k muzikálu Pomáda a předvedly kamarádům ze zelené třídy své taneční
a herecké umění. Poté už je čekaly úkoly jako tanec s koštětem či ve
dvojicích s míčkem. Zeleňásky čekala na konci dubna „noc plná živlů“.
Jak se jim líbila a co všechno zažili, jsme se jich zeptali osobně. Všichni
jednohlasně vykřikli, že spaní ve školce se jim líbilo moc. Vojta prozradil,
že si losovali lístečky s barvou, ve které přišli večer oblečení, Anička zase,
že plnili různé úkoly, které se týkaly 4 živlů – vody, vzduchu, ohně a země.
Bětka vzpomínala na pokusy s ohněm a vzduchem a s vodou. Spaní ve
školce je zkrátka dobrodružství a legrace a naši předškoláci si ho moc
užili, ať už v rytmu tance nebo v opojení živlů.
Začátkem května proběhly v naší mateřské škole zápisy a ukázalo se, že
naše město je oblíbeným místem i pro mladé lidi, kteří se sem stěhují
z celé republiky.

Kolektiv MŠ DUHA

Duhové
poděkování

Kolektiv MŠ Nerudova

Rozloučení se školním rokem

Není to tak dávno, co jsme vstupovali do dveří školky s očekáváním, jaký
ten letošní školní rok asi bude. Utekl nám jako voda a pomalu nastal čas
loučení. To největší se konalo ve čtvrtek 12. 5. v kulturním domě Národ. Rodiče i prarodiče se přišli podívat na své ratolesti ze Sluníčkové a Měsíčkové
třídy, které jim pro radost zazpívaly, zatancovaly a ukázaly, co se za celý rok
ve školce naučily. Vystoupení se dětem moc povedlo, všechny se snažily
a největší odměnou pro ně byla pochvala, pohlazení a pusinka od maminky.
Ty dostaly na oplátku malou růžičku, se kterou děti společně nastupovaly
na písničku od Lucky Vondráčkové. Věřím, že nejenom mně při slovech
„Co může být víc, než mít někoho rád“, tekly slzy po tvářích.
Všichni ale víme, že se toho naučily mnohem více, než jsme mohli zhlédnout během tohoto vystoupení. Děti také zažily spoustu zajímavých chvil
během aktivit, které pro ně připravují paní učitelky. Jenom za poslední měsíc
si děti užily čarodějnický a motýlkový den a závěrečnou besídku. Chtěla bych
všem paním učitelkám poděkovat za to, jak vše krásně s dětmi připravily,
co vše je za celý rok naučily.
Marcela Procházková (maminka Lindušky)

Každý rodič touží po zdravém a šťastném dítěti. Někdy
se však musí smířit s tím, že
zdraví jeho milovaného dítěte
není stoprocentní. V těchto
nelehkých chvílích hledá v
sobě sílu a v okolí pochopení
a podporu. Nám se obojího
dostalo měrou vrchovatou v
Mateřské škole DUHA.
Setkali jsme se zde od počátku docházky naší dcery
s naprosto profesionálním
přístupem ze strany zejména
paní ředitelky Mgr. Aleny
Krejčové. Následně s výbornou odbornou péčí asistentky Bc. Lucie Vackové. Naše
poděkování patří ale všem
paním učitelkám, které se
o naši dceru v průběhu docházky do MŠ staraly. Poslední dva roky paní učitelka Iva Klečacká a Jana Dvořáková.
Naše díky směřují i ke spolužákům dcery a jejich rodičům
za kamarádský přístup a toleranci. Děkujeme a přejeme MŠ DUHA hodně spokojených rodičů a šťastných dětí.
		
manželé Kališovi
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ZŠ KOMENSKÉHO
Úspěchy našich žáků
Poslední dva měsíce byly pro naše žáky nadmíru úspěšné, a to jak ve
znalostních soutěžích a sportu, tak i v umělecké sféře.
Hned začátkem měsíce dubna obsadili tři žáci první místa ve třech
kategoriích při vyhlašování nejlepších soběslavských sportovců za rok
2015. V oblasti lehké atletiky byla vyhlášena Veronika Fördösová,
v kategorii kopané Roman Pokorný a nejlepší krasobruslařkou se
stala Naomi Nan Bláhová. Další sportovní úspěch jsme zažili na
florbalovém turnaji TOP 8 – Západ, kde se chlapci z prvního stupně
umístili na krásném šestém místě a o necelý měsíc později vyhráli zlato
na florbalovém turnaji v Chotovinách. V květnu proběhlo okresní kolo
OVOV, kde si Kateřina Řezníčková (7.A) a Martin Pěček (4.B) vybojovali
druhé místo. Filip Petrásek (5.A) pak obsadil příčku nejvyšší. Všichni si
tak zajistili postup do krajského kola. Do krajského kola se v atletické
soutěži Pohár rozhlasu v Táboře probojovalo krásným druhým místem
i družstvo starších žákyň ve složení Eliška Novotná, Klára Málková,
Veronika Fördösová, Tereza Zemanová, Hana Jeníčková, Kateřina
Doležalová, Alena Břízová, Eliška Křivanová, Veronika Chlaňová
a Markéta Pekařová.

Výsledky v soutěži Eurorebus a okresním
kole Matematického klokana dokazují, že máme
žáky nejen šikovné, ale i chytré. V krajském kole Eurorebusu se
tříčlenné družstvo ve složení Adrian Vlna (3. B), Marie Kipielová
(4. B) a Lucie Pejšová (5. B) umístilo na krásném třetím místě. Vynikající
znalosti matematiky vynesly Veroniku Buštovou z 9. A na skvělé 6. místo
a Marka Křiklána také z 9. A hned o čtyři příčky za ni. Z celkového
počtu 706 účastníků je to výborný úspěch.
Všem děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme mnoho
dalších úspěchů.			
Mgr. Jana Kostrbová

V okresním kole recitační soutěže se po dlouhé době podařilo uspět
žačce 4.A Eleně Montoto Trujillo, když 8. března obsadila krásné
třetí místo. Již pravidelně se žáci naší školy účastní i krajské výtvarné
soutěže „Mladý módní návrhář 2016“, kde si v různých kategoriích
vysloužili jedno první a tři třetí místa Adam Čížek, Dominik Pauš, Petr
Kalaš a Ondřej Ježek. Další událostí, kde naši žáci zažili krásný úspěch,
byla pěvecká soutěž „Jihočeský zvonek“. V Táboře si Tereza Zemanová
(8. B) a Bára Šimáková (6. B) vyzpívaly stříbrné pásmo a Matěj Janák
(9. A) bronzové.

ZŠ E. BENEŠE
Dopravní soutěž – okresní kolo
V úterý 10. 5. se v Táboře konal 42. ročník OK Dopravní soutěže mladých cyklistů. Za velice větrného počasí žáci soutěžili ve dvou kategoriích a každá v 5 disciplínách. O nejlepší výkon se postaral Jakub Tourek
z V. B, který měl pouze 28 trestných bodů. Ze starších žáků se nejlépe
vedlo Amálii Šťastné z 9. A, která nasbírala celkem 36 trestných bodů.
Mladší žáci ve složení: Jakub Tourek, Jakub Řezníček, Hana Kalabová
(všichni V. B) a Karolína Podlahová ze VI. B se umístili na výborném
2. místě. Tak trochu smolné bramborové umístění si nezasloužili starší
žáci, protože od třetího místa je dělily dva body. Cyklisté Michael Švadlena, Vendula Benáková (oba 7. A), Lukáš Gabrišze VI. A a Amálie Šťastná Zleva: Řezníček Jakub, Tourek Jakub, Kalabová Hana, Podlahová Karolína
z IX. A si přesto zaslouží pochvalu za předvedené výkony.
Mgr. Lenka Kubešová

Pohár rozhlasu
Dne 9. 5. se v Táboře uskutečnilo okresní kolo Poháru rozhlasu. Závody
proběhly za krásného počasí a naše škola byla velmi úspěšná. Družstvo
starších žáků ve složení Čipera, Chlaň, Petrů, Soukup, Pícha, Havlíček,
Pekař, Prinz, Kukla obsadilo krásné 3. místo a postupuje na krajské
finále. Družstvo starších žákyň bylo čtvrté, mladší žákyně šesté a mladší
žáci byli sedmí. Všem děkujeme za dosažené výkony.
Mgr. Dana Vorlová

Fotbalový úspěch

V úterý 10. 5. se žáci z I. až III. tříd zúčastnili okresního kola fotbalového turnaje McDonald´s Cup v Táboře. Vedli si výborně. Svou skupinu
bez ztráty kytičky vyhráli. Celkově pak zaslouženě skončili druzí, když
je mezi nejlepšími čtyřmi porazila pouze ZŠ z Veselí. Kluci do hry dali
srdíčko. Statečně bojovali jako jeden tým. Hrou doslova žili. Hoši, děkujeme!
Mgr. Martina Švejdová

Foto: McDonald‘s cup, Zleva: Štěpán Čáp, Vyhlídka Matěj, Novotný Jakub, Kolba Adam, Bartáček David, Fric Tomáš; Sedící děti: Kouba Kryštof,
Kratochvíl Karel, Bouma Petr, Čvanda Ondřej, Kouba Šimon, Trešl Adam
(brankář)
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STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESLNÁ
Žáci naší školy vyhrávají v celostátních soutěžích

Během školního roku se žáci naší školy účastní
mnoha celostátních soutěží prezentačních akcí
s Jihočeskou hospodářskou komorou, výstav
a charitativních akcí, aby prezentovali kvalitní odbornou přípravu na
škole. Je již tradicí, že žáci naší školy dosahují významných úspěchů,
což je hlavně díky odpovědnému přístupu učitelů i žáků a zájmu o
zvolený obor.
Ani v letošním školním roce tomu není jinak. 13. a 14. 4. získali žáci
3. ročníku naší školy Stanislav Kovač a Ladislav Nenadál 1. místo v
Celostátní odborné soutěži uměleckých kovářů a zámečníků v Horních
Heřmanicích. Další zlatou medaili přivezl z Celostátní odborné soutěže
opravářů zemědělských strojů, která se konala v Bruntále 10. 5., žák
3. ročníku Pavel Klimeš, jenž zvítězil mezi soutěžícími z 32 škol.
Na celorepublikové soutěži Polabský motýl získali 1. a 2. místo žáci
z učebního oboru Květinářské a aranžérské práce. Čtyři první místa
a dvě druhá obsadili naši aranžéři na Soběslavské růži.

Ve školním roce 2016 – 17 nastoupí do prvních ročníků noví žáci.
Společnými silami připravujeme příjemný a pohodový začátek studia.
Bude to poznávání nového, důležitého a potřebného pro zvolený učební
obor a budoucí povolání. Snažíme se modernizovat výuku, využíváme
interaktivní tabule, počítače a moderní výukové programy. Ve škole
realizujeme projekty financované z evropských fondů, díky kterým
mohou naši žáci pracovat s moderním vybavením odborných pracovišť.
Pod vedením profesionálů se mohou žáci zdokonalovat ve svém oboru
i na externích pracovištích ve firmách.
Na závěr děkuji pedagogickým i provozním zaměstnancům naší školy
za obětavou a úspěšnou práci v průběhu celého školního roku 2015 –
16 a představitelům našeho města za pomoc a spolupráci při školních
akcích. V novém školním roce přejeme všem zaměstnancům a novým
i stávajícím žákům příjemný školní rok.
Zaměstnanci SŠŘ a ZŠ Soběslav

Dovednosti a zkušenosti ze soutěží zdokonalují budoucí odborníky,
získané poznatky mohou žáci využívat při závěrečných zkouškách
i ve své praxi. Pro absolventy – budoucí řemeslníky a odborné pracovníky - skončí pobyt v naší škole slavnostním předáním výučních listů ve
Společenském centru Soběslavska 24. 6. Školu opustí budoucí opraváři zemědělských strojů, instalatéři, elektrikáři, kadeřníci, rekondiční a
sportovní maséři, umělečtí kováři a zámečníci, zedníci, truhláři, kuchaři, cukráři, květináři a aranžéři, pečovatelé. Na ně na všechny čeká dobré uplatnění, neboť na trhu práce je těchto odborníků trvalý nedostatek.
Všem přeji úspěšný start a uplatnění v profesionálním životě.
Během školního roku jsme zrekonstruovali a nově vybavili prostory
domova mládeže, takže budeme moci i našim ubytovaným hostům
z řad veřejnosti nabídnout kvalitní ubytování v době hlavních prázdnin
a o víkendech. 1. ledna letošního roku jsme otevřeli novou provozovnu
v budově školy v Bechyňské ulici, kde poskytujeme veřejnosti masérské
služby. I nadále nabízíme kromě tradičních kadeřnických služeb
ubytování a stravování i další činnosti pro veřejnost v rámci doplňkové
činnosti naší školy.

První místo v Horních Heřmanicích - S. Kovač, L. Nenadál

GYMNÁZIUM SOBĚSLAV
BEZ TITULU ANI RÁNU
(článek s prvky fejetonu – písemná maturitní práce)
Chce je každý. Někdy dvě, občas tři. Čím víc, tím líp. Posvátná písmenka před jménem. Klíče do světa úspěšných lidí, kteří něco znamenají. Jistota
na trhu práce, která prý každého vytáhne z temných vod nezaměstnanosti. Bez jejich dosažení vlastně vše ztrácí smysl. Nebo je tomu právě naopak?
Jak stárnu a dospívám, stále víc pociťuji tlak okolí. Postupem času se ze sotva zaznamenatelného změnil v ten, jenž zažívají piloti stíhaček při
složitých úhybných manévrech. Nikdo ale nic nevysloví nahlas. Jen podle náznaků jsem poznala, jak moc by se rodičům líbilo vlastnit trofej v
podobě paní doktorky nebo inženýrky. Mě samotnou tím málem strhli do honby za titulem, která je plná nástrah, překážek a protivných profesorů.
Avšak nemůžu jim to mít za zlé. Velkou část svého života strávili v době, kdy úspěšné absolvování vysoké školy něco znamenalo, jelikož už jen být
přijat byl pro většinu lidí nedosažitelný cíl.
Dnes jsou mantinely již značně dál od sebe, některé se snad už i rozpadají a drolí - stejně jako chrámy moudrosti antického světa. Panem
bakalářem či slečnou bakalářkou se stanete aniž byste mrkli. Co na tom, že studium trvalo jen tři roky. Proč se prostřednictvím cedulky na zvonku
u dvěří nepochlubit, že jsem tuto „závratnou dobu“ zvládl studovat. Vrcholem všeho jsou pak vyšší odborné školy, které udělují titul diplomovaného
specialisty...
Východiskem z tohoto kolotoče je zdravý rozum. Vždyť ani bájný král Šalamoun nebyl vlastníkem titulu. Sám věděl, že nejdůležitější je jeho
pověst u vlastního lidu. A taky si nejspíš uvědomoval, že „pan bakalář Šalamoun“ by znělo dost kostrbatě.
Kateřina Horehleďová, Gymnázium Soběslav

				

I MY

                 PUSŤTE KAČKU!
Pátý ročník charitativního závodu gumo- 12. června v 15 hodin v kanoistickém kanálu v Českém
vých kaček se blíží! Kupte si za 50 Kč star- Vrbném vás kromě zuřivého boje kaček čeká divadlo, lezecká
tovní číslo v městské knihovně či online na stěna, skákací hrad, vyrábění, hřiště a interaktivní hry. Celý výtěžek
www.pustkacku.cz a vyhrajte některou z cen. I když se na závodi- ze závodu poputuje na podporu terénních služeb pro rodiny dětí s
ště osobně nedostavíte - vaše kačka to zvládne bez vás a my vám postižením a autismem.
poté pošleme zprávu o výhře.
Děkujeme!

červen 2016
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POBYT V POŠUMAVÍ
Sbírat koňské bobky? Ano, tomu se děti nevyhnuly :-). Ale většina z nich tuto práci zvládla hravě
a bez protestů. Byla to vlastně malá odměna koníkům za projížďky, kterých si 13 sourozenců dětí
s postižením užívalo o víkendu 22. - 24. dubna v Pošumaví.
“Pro děti s postižením existují služby, které jim pomáhají. Pro jejich sourozence už bohužel ne.
Proto jsme vloni uspořádali první víkendový pobyt, na kterém se dětem intenzivně věnovala psycholožka a poradkyně rané péče a pro velký zájem proběhl letos pobyt druhý. Děti tak mají šanci
sdílet, co je trápí a najít kamarády, kteří jejich situaci rozumí,” říká Bc. Eliška Čunátová, vedoucí
služeb pro rodiny dětí s postižením.
Děkujeme dobrovolníkům za pomoc a Nadaci Člověk člověku za finanční podporu pobytu.
Klára Csirková, koordinátor I MY o.p.s.
www.imy-sdruzeni.cz

ROLNIČKA
		

Festival Dobrovol

Po roce je tu zase festival Dobrovol, který pořádá dobrovolnické centrum Diakonie Rolnička. Připraven je bohatý program pro děti a dospělé,
a to v sobotu 18. června od 14:00 v Kempu TJ Spartak Soběslav. Čeká vás skvělá zábava, příjemná hudba, dobré jídlo a pití. Navíc návštěvou
festivalu podpoříte dobrou věc, protože jeho výtěžek bude použit na letní tábor dobrovolníků pro děti a mladé lidi s postižením. Znáte nějaký
lepší způsob, jak si užít krásný den?
Více informací naleznete na plakátech a na Facebooku (www.facebook.com/festivaldobrovol).
Lenka Maťhová, dobrovolnice Diakonie Rolnička

iBOCCIA v Rolničce
Ve čtvrtek 28. dubna se klienti využívající Centrum denních služeb Diakonie ČCE – středisko Rolnička zúčastnili dalšího turnaje 1. ligy v iBoccii
v Českých Budějovicích. Na tomto turnaji jsme si poprvé „naostro“ mohli
vyzkoušet nové míče, nové tykadlo na hlavu, které Ondrovi umožnilo vypuštění míčku z odhodové rampy, a nové dresy. Všechny tyto věci jsme si
nakoupili díky podpoře Fondu TESCO. Mladší klienti pod názvem ROLNIČKA SOBĚSLAV skončili na 5. místě a do turnajové tabulky si za jednu
výhru a jednu remízu připsali 9 bodů. Dospěláci, kteří si říkají STŘELCI,
skončili na 3. místě a do turnajové tabulky si za dvě výhry připsali 12 bodů.
Klientům obou družstev bychom chtěli moc poděkovat za vzornou reprezentaci Diakonie ČCE – středisko Rolnička a město Soběslav.
iBOCCIE ZDAR! Ing. Pavel MÁDR

SOBÍK
Program a akce na červen
• Pondělí
zavřeno
• Úterý
9.00 - 9.30 Pohybové hrátky, rodiče a děti
9.30 - 11.30 Volná herna
• Středa
15.00 - 17.00 Volná herna
• Čtvrtek
9.00 - 9.30 Šikovné ručičky, rodiče a děti
9.00 - 11.30 Volná herna
• Pátek
9.00 - 9.30 Písnička, rodiče a děti
9.30 - 11.30 Volná herna

V pátek 17. 6. v 16 h zve RC Sobík a KD Soběslav všechny děti a rodiče na zábavnou cestu Soběslaví Po stopách Pipi Dlouhé punčochy. Start v 16 h u kina
v Soběslavi. Startovné 50 Kč/dítě (v ceně vstupenka na pohádku od 18 h).
V pátek 17. 6. v 18 h zveme všechny na nádvoří u KDMS na pohádku
„Byl jednou jeden drak“ – hraje Divadlo Mladých Tábor. Vstupné 20 Kč/dítě,
10 Kč/dosp. (Pro účastníky cesty Po stopách Pipi Dlouhé punčochy vstup zdarma.)
V pátek 24. 6. se v páteční volné herně rozloučíme na prázdniny, 9 h – 11.30 h
Rozlučková herna v RC Sobík.
Během letních prázdnin od 27. 6. do 4. 9. bude provoz v RC Sobík omezen. Otevírací dobu můžete sledovat na Facebooku nebo na www.rc-sobik.webnode.cz . Při
našem pravidelném programu se na Vás budeme těšit opět v září. Přejeme všem
slunečné léto a příjemnou dovolenou!

Kontakty: Spolek RC SOBÍK, Tyršova 278, Soběslav
FACEBOOK „Spolek Rodičovské centrum Sobík“, www.rc-sobik.webnode.cz
tel.: 728 318 857, 777 933 219
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DDM
Akce na měsíc červen v Soběslavi

Ve středu 1. 6. u příležitosti Dne dětí pořádáme od 13.00 hodin pro děti školních družin zábavné soutěže v parku u DDM.
V sobotu 4. 6. se konají tradiční rybářské závody pro děti od 6 let na Černovickém potoce v areálu Na Brousku. Prezentace účastníků je od 6.30 do 7.00 hodin. Předpokládaný konec vyhodnocení nejlepších rybářů ve 12 hodin. Občerstvení pro děti je zajištěno.
V rámci závodů budou předány rybářské lístky dětem, které celý školní rok navštěvovaly v DDM rybářský kroužek.
Na pondělí 6. 6. zveme děti na šachový turnaj, který začíná v 15.00 hodin v DDM. Turnaj je určen jak pro začátečníky, tak i pro pokročilejší hráče.
V sobotu 18. 6. pro děti od 9 let pořádáme cyklovýlet na Červenou Lhotu. Sraz účastníků je v 9.00 hodin u domu dětí a mládeže. Přihlášky předem –
nejpozději do 15. června v DDM nebo na tel. 381 522 013, 606 200 085. S sebou si nezapomeňte vzít lahev s pitím a menší svačinu. Předpokládaný
návrat mezi 12. – 13. hodinou k DDM.
UPOZORNĚNÍ pro rodiče! Zájmové kroužky v DDM budou ukončeny v týdnu od 6. do 10. června.

Jaroslava Kohoutová

OKÉNKO SOBĚSLAVSKÉ CHASY MLADÉ
Stavění máje
V sobotu 30. dubna kalendář
připomněl Soběslavské chase
mladé, že je čas jít stavět máj.
Je to velice stará tradice, kterou
Chasa dodržuje každý rok, ale které předchází
velké přípravy, ať už v podobě mužských prací,

jako kácení, broušení, nebo dívčích - vyrábění
věnce, zdobení špičky. Letos to byl den o to
výjimečnější, že připadl na víkend. Počasí nám
také velice přálo, a tak se sešlo hojné množství
diváků.
Podle plánu jsme ve tři hodiny dorazili na
náměstí, chlapci přinesli na svých statných
ramenou máj a dívky věnec. Za pomoci
mužských diváků – kterým tímto děkujeme
– se chlapcům z Chasy povedlo máj úspěšně
zvednout. Po krátkém odpočinku následovalo
vystoupení s názvem „Pojďme spolu dokola“,
kde tanečníci i muzika předvedli, jak se lidé na
Blatech bavili. Vystoupení se podařilo a sklidilo
zasloužený potlesk všech přihlížejících.
Pak už bylo pouze potřeba dle tradice máj až do
rána uhlídat před nenechavci, kteří by ji chtěli
pokácet a odnést. Odpolední a večerní zábavu
zajištovala kapela KOCOUR & Friends. Vše
se vydařilo a májka opět zdobí soběslavské
náměstí!
Eva Kazdová
www.chasamlada.info

Baráčníci oslavili Den matek i konec druhé světové
Dne 6. 5. proběhla u baráčníků v Soběslavi oslava Dne matek. Kolem
13.30 jsme dojeli auty do restaurace v Klenovicích. Tam již bylo vše nachystáno, tetičky pouze přidaly výzdobu na stoly. Byly to krásné šišky
a krokusy. Ani sousedé nelenili a rozbalovali krásné žluté a starorůžové
růže. Než byla oficiální část zasedání zahájena, hlásil se do služby ponocný soused Štefan a tetička Rybáková, coby ve funkci drába. Potom
posezení ke Dni matek zahájil rychtář a soused Kastner.

nám dětské roztleskávačky pod vedením paní Milušky Moravcové předvedly svůj program. Bylo se opravdu na co dívat. Děvčata nám předváděla provazy, hvězdy, salta i živou pyramidu. Poté byl přípitek a roznášení
růží se ujal rychtář a soused Stach. K dobré pohodě nám hrál harmonikář
pan Šubrt. Do svých domovů jsme odcházeli v dobré náladě.
Chtěla bych pozvat dříve narozené, aby přišli do baráčnického spolku.
Zúčastníte se u nás mnoha aktivit. Navštěvujeme baráčnické slavnosti,
spolupracujeme s několika baráčnickými spolky v Čechách a máme zde
několik velmi šikovných tetiček, které by i Vás naučily některým krásným ručním pracím. Přijďte se podívat na naše zasedání, které máme
2 x za měsíc. V Soběslavi máme také dvě vývěsné skříňky.
Syndička obce baráčníků v Soběslavi Růžena Kastnerová

Setkání členů svazu tělesně postižených

Než jsme se posadili, vzpomněli jsme na všechny zemřelé z řad baráčníků.
Protože je květen měsíc, kdy slavíme konec 2. sv. války, tak jsme vzpomněli i na ty, kteří zemřeli při osvobozování a v koncentračních táborech.
V té době položilo své životy i mnoho vlastenců z řad baráčníků.
Potom se rychtář ujal slova. Přiblížil nám Svátek matek. Po jeho ukončení

Jarní setkání členů Svazu tělesně postižených v Soběslavi proběhlo
dne 5. 5. v KDMS. Setkání se zúčastnilo 90 členů. Na programu
byla, kromě celkového zhodnocení činnosti, i velmi zajímavá zdravotní přednáška „rehabilitace a masáže“, kterou přednesla paní Zdena Čápová, učitelka odborného výcviku učiliště v Soběslavi.
Vystoupení dětí z MŠ DUHA ke Dni matek bylo zpestřením našeho setkání a poděkováním všem matkám. Po diskuzi byl program
ukončen. Děkujeme všem členům za účast.
Eliška Plocková
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Ohlédnutí za čarofestem 2016

V sobotu 30. 4. se uskutečnil na soběslavském letišti již třetí ročník festivalu s názvem Čarofest.
Za jeho zorganizovaní patří velký dík Aeroklubu Soběslav, Petru Přibylovi a Jiřímu Čepelovi.
Hlavními sponzory byly firmy Mattoni, Autodíly Soběslav a pivovar Strakonický Dudák. Nesmíme zapomenout poděkovat ani dobrovolníkům u soutěžních stanovišť a barmanům. Velký dík
patří i kapelám Hodně Podně, Náhodný Výběr, Prášek Proti Blbosti a Levitating dog. Všechny
kapely utvořily skvělou atmosféru a každý žánr si našel svého fanouška. Za pouštění doprovodné
hudby pro dětský program i komentování celé akce patří dík DJ Pekárnovi. Moderování měl
spolu se mnou pod palcem, jako každý rok, TiffyJay. I tento rok jsme pro děti přichystali soutěže
jako například skákaní v pytli, slalom s pingpongovým míčkem nebo přetahovaní s lanem, které
se stalo pomyslným výhercem soutěží.
Nechyběl ani připravený facepainting pro děti, včetně tetování, kde se obě šikovné paní malířky
nezastavily. Soutěže jsme již tradičně uzavřeli společným tancem s dětmi a vyhlášením nejlepších masek s náležitou odměnou, kterou se letos stal sponzorský dar v podobě exkurze a přednášky ve strakonickém pivovaru pro celou rodinu.
Okolo 20. hodiny se zapalovala vatra a návštěvníci Čarofestu se přesouvali do zadní části letiště,
kde si mohli upéct špekáčky, které k pálení čarodějnic neodmyslitelně patří. V pozdějších hodinách si festival užíval každý po svém - za zvuku kytarových tónů, piva a příjemné atmosféry
s vydařeným počasím.
Čarofest se letos opravdu vyvedl. Děkujeme všem příchozím za to, že dorazili a podpořili tak
nejen mladou hudební scénu, ale i celou čarodějnickou akci na soběslavském letišti!
Nina Cibulková

HASIČI ČR
Události za období 11. 4. – 13. 5.
15. 4. Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu u obce Vlkov. Při
nehodě byla jedna osoba zraněna.
16. 4. Odstranění úniku provozních látek
z osobního automobilu na vozovku ve Veselí
nad Lužnicí, Budějovické ulici.
18. 4. Odstranění úniku provozních látek
z osobního automobilu na vozovku ve Veselí
nad Lužnicí, Budějovické ulici.
19. 4. Odstranění úniku provozních látek ze
zemědělského stroje na vozovku mezi obcemi Hlavatce a Debrník.
19. 4. Otevření bytu v obci Klenovice.
20. 4. Otevření bytu v obci Skalice.
21. 4. Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů v Soběslavi,
Lužnické ulici.
22. 4. Odstranění úniku provozních látek
ze stavebního stroje na vozovku u obce
Horusice.
25. 4. Pomoc při transportu pacienta do
vozidla ZZS v obci Bošilec.
29. 4. Odstranění sršního hnízda v Myslkovicích.
29. 4. Odstranění následků dopravní nehody
čtyř osobních automobilů u obce Horusice.
30. 4. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu ve Veselí nad Lužnicí.
2. 5. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u obce Předboř. Při
nehodě byla jedna osoba zraněna.
3. 5. Požár lesní hrabanky a černé skládky
u obce Val.
6. 5. Odstranění úniku provozních látek
z osobního automobilu na vozovku u obce
Doňov.
6. 5. Odstranění včelího roje v Soběslavi, ul.
Na Ohradě.
8. 5. Požár kuchyně v rodinném domě ve
Veselí nad Lužnicí. Zásah provedla jednotka
HZS Jčk PS Soběslav a jednotka SDHO
Veselí n. L.
9. 5. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u obce Tučapy.
9. 5. Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Mokrá.
10. 5. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u obce Košice. Při
nehodě byla jedna osoba zraněna.
Velitel požární stanice Soběslav
npor. Bc. Libor Šmahlík

Na Karvánkách již letos
druhý vodní vlek!
Léto se nezadržitelně blíží a s ním i nová lyžařská
sezona na Karvánkách. Kdo ještě nevyzkoušel vodní
lyžování a wakeboarding v Kempu Karvánky mezi
Soběslaví a Veselím nad Lužnicí, bude mít letos v
létě dvojnásobnou možnost. Vyroste zde totiž druhý
vodní vlek, který bude podstatně delší a bude naplněn překážkami pro jezdce, kteří si tento sport oblíbili a rozhodli se své hranice posouvat dále. Stávající
vlek již bude sloužit výhradně pro začátečníky. Od
letošní sezony si navíc jízdu po vodní hladině budou
moci vychutnat i menší děti, a to ve speciálním nafukovacím kruhu, do kterého se budou moci posadit
samy či se svými rodiči a užít si tak jízdu po hladině
s rychlostí až 35 km/h. Majitelé areálu zvou tímto
všechny na slavnostní zahájení sezony 2016, na které se můžete těšit 4. června od 10 hodin. U příležitosti této akce si bude moci každý jedinec vyzkoušet
jízdu na vodních lyžích či wakeboardu po celý den
zcela zdarma. Mimo samotné ježdění zde bude připraven doprovodný program pro dospělé i děti.
		
Tomáš Veselý

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
Muž tmavé pleti ve věku 20 – 30 let v ul. Na Svépomoci
v Soběslavi sexuálně obtěžoval ženu, za což jí nabízel
finanční hotovost. Žádáme občany, aby v případě zjištění jakýchkoliv skutečností kontaktovali místní oddělení OO PČR Soběslav či volali linku 158.
Dne 1. 4. neznámý pachatel (NP) odcizil z regálů v OD
Tesco v Soběslavi drogistické zboží, čímž společnosti
Tesco Stores ČR a.s. způsobil škodu v celkové hodnotě
8.239 Kč.
Dne 5. 4. NP nezabezpečil proti volnému pobíhání dva
psy, kteří následně v obci Přehořov zakousli na zahradě
domu králíka. Majiteli vznikla škoda ve výši 150 Kč.
Dne 7. 4. nezletilá dívka odevzdala na OO PČR v Soběslavi pánskou peněženku s osobními doklady.
Na základě zjištěných skutečností byl nález předán majiteli.
Dne 9. 4. se NP dopustil přestupku tím, že znečistil barvou pozemní komunikaci v obci Soběslav v ul. Vrchlického.
V době od 7. 4. do 11. 4. odcizil NP z přípojného vozíku registrační značku, čímž majiteli způsobil škodu ve
výši 300 Kč.
Dne 12. 4. odcizil NP v obytné části chaty v obci
Roudná finanční hotovost, uloženou v šatní skříni pod
oblečením. Poškozené tím způsobil škodu ve výši
8.000 Kč.
Dne 17. 4. NP fyzicky napadl muže před barem Netopýr a způsobil mu tržnou ránu nad pravým okem a
vykloubení pravého ramene. Poškozený byl převezen
záchrannou službou na ošetření na chirurgickou ambulanci do Tábora.
Podvodu se dopustil muž, kterému byla přizná na podpora v nezaměstnanosti na pobočce ÚP v Soběslavi.
V ochranné lhůtě jmenovaný onemocněl a byla mu vyplácena dávka nemocenského pojištění OSSZ. Muž o
této skutečnosti nevyrozuměl včas ÚP, čímž způsobil
škodu na cizím majetku ve výši 82 000 Kč.
Dne 21. 4. NP fyzicky napadl v Soběslavi muže a způsobil mu zhmoždění krku.
Dne 25. 4. byli vypátráni na nám. Míru v Soběslavi
svěřenec výchovného ústavu Buškovice a svěřenkyně VÚ Černovice, kteří dne 23. 4. společně opustili festival, konající se v kulturním domě v Soběslavi
a společně odešli neznámo kam. Svěřenci byli předáni
zaměstnancům VÚ Černovice a VÚ Buškovice.
pprap. Romana Šuléřová

Okénko soběslavských chovatelů
V měsíci červnu proběhne výborová schůze naší amroksy a další střední plemena). Zároveň budou
organizace – příprava výstavy, naplánování ter- v prodeji nosná kuřata ve stáří 17 týdnů. Novinkou by
mínů členských schůzí a další běžné úkoly, spo- měl být prodej zeleniny od soukromých pěstitelů.
jené s prací výboru.
Martin Nechutný – ZO ČSCH Soběslav
Od 6. června začnou probíhat brigády v našem areálu, kdy bude zahájena výměna
Nezávislý chovatelský klub v Mladé Boleslavi
pletiva ve výstavních voliérách. V sobosrdečně zve majitele krásných koček na
tu 18. června Vás rádi přivítáme na jednodenní bodované klubové výstavě koček
klubovou výstavu koček,
– otevřeno bude od 13 h do 17 h – vstupné zdarma.
která proběhne 18. 6. 2016
Zveme naše spoluobčany na pravidelné nev areálu Českého svazu chovatelů v Soběslavi.
dělní trhy, a to 5. června 2016 od 7 h k nákupu drobného zvířectva, zahrádkářských,
chovatelských potřeb, krmiv a k posezení
Pro více informací nás kontaktujte
u občerstvení.
na tel. 777 342 668
nebo e-mail: hastrmanova.lucie@seznam.cz
Samozřejmostí je výkup exotického ptactva a
výkup králičích kožek. Opět bude prodej pěVýstava pro veřejnost otevřena od 13 – 17 hod.
tidenních kuřat (vlašky, rodajlenky, minorky,
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Veselí nad Lužnicí zve
• Pátek 10. 6. – sobota 11. 6.
Sněhulákovo letní putování
Taneční akademie TS Žába 2016
– pátek 10. června – od 17 h a od 19:30 h,
sobota 11. června – od 15:30 h a od 18 h,
velký sál KD
Pátek 17. a sobota 18. 6.

Veselské slavnosti

V pátek a sobotu vystoupí na náměstí kapely Buty, COP, Děda Mládek Ilegal Band,
UDG, Maxim Turbulenc, Mezcla Orquesta,
Thoma Artwaye, Rodinný klenoty a další.
• Pondělí 27. 6. od 20:30 h
LISTOVÁNÍ – Robert Fulgum v Praze!
Scénického čtení knihy Roberta Fulghuma
– Drž mě pevně, miluj mě zlehka. Ve Veselí bude přítomen i sám autor knihy Robert
Fulghum.

			

TOULAVA

Soběslavské slavnosti jsou jednou z dvaceti Akcí dobré nálady v Toulavě, kterou
perníkovým srdcem letos oficiálně vyznamená toulavský krajánek. Na akcích ho
můžete také potkat, dostat od něj malé perníkové srdíčko a informace o zajímavostech a výletech po Toulavě, nebo s ním prostě jen tak poklábosit. Když pořídíte na těchto akcích
fotky nebo se vyfotíte s krajánkem a pošlete je na info@toulava.cz do soutěže Vyfoť dobrou náladu
v Toulavě, můžete vyhrát ceny za více než 10 tisíc, k tomu dostat svou fotografii na výstavu a ukázat
tak, jak hezké je to ve vašem městě, nebo na místě, které máte rádi.
Zážitková karta Toulavka je nej... v republice
Turistická oblast Toulava navíc získala v dubnu jedno cenné prvenství a velký dík za to patří všem,
kteří Toulavu podporují. I vy totiž dnes žijete v oblasti, která má nejlepší turistickou kartu roku
2016. V kategorii turistické karty soutěže o nejlepší turistickou informaci Turist Propag vyhrála
právě zážitková karta Toulavka, která spojuje více než 50 míst v našem regionu. Děkujeme a zveme
vás na toulky Toulavou za dobrou náladou. 		
Jan Sochor, ředitel TOULAVA o.p.s

FOTBAL
Krajská soutěž pokračuje. Po dalším měsíci jsme sehráli čtyři utkání s jednou prohrou a remízou
a dvěma výhrami a stále okupujeme třetí příčku.
• FK Spartak Soběslav - FK Olešník 0:1 (0:1)
Branka: 36. Dudek
• SK Otava Katovice - FK Spartak Soběslav 2:2 (2:2)
Branky: 41. a 44. Hajdůšek – 4. a 8. Dvořák
• Lokomotiva Veselí nad Lužnicí - FK Spartak Soběslav 0:1 (0:1)
Branka: 13. Dvořák
• FK Spartak Soběslav - TJ Osek 6:0 (3:0)
Branky: 18., 30. (11) a 90. T. Mazouch, 36. Šmídmajer, 64. Dvořák, 84. L. Hromada
Další zprávy a rozpisy utkání na měsíc červen na www. fksobeslav.cz.
Utkání se ještě budou překládat.
Za FK Soběslav František Maršík

Tábor v červnu přivítá nejlepší české atlety

Koncert je věnován regionálním hudebním autorům,
kteří měli a mají k oběma městům vřelý osobní vztah.
Provedení jejich skladeb je oslavou a výrazem poděkování všem, zvláště pak současnému světovému
skladateli Jiřímu Laburdovi k jeho 85. narozeninám.

Program Veselského filmového klubu
• Neděle 5. 6. v 15 h – Ovečka Shaun
ve filmu
Příběh o tom, jak si neumíme vážit důležitých věcí, které v životě máme, a někdy
i zapomínáme na lidi a přátele, kteří nás
milují.
• Neděle 5. 6. v 18 h – Děda
Česká letní rodinná komedie z prostředí
valašské vesnice. Hrají: František Segrado,
David Suchařípa, Petra Hřebíčková, Bolek
Polívka a další.
• Úterý 14. 6. ve 20 h – ISHORTS – První
liga – krátké filmy
Nejlepší „kraťasy“ oceněné na filmových
festivalech v loňském roce.
• Čtvrtek 16. 6. ve 20 h – Totem vlka
Francouzsko-čínský dobrodružný film
o soužití lidí a vlků v mongolských stepích.

Již potřetí během osmi let bude hostit Tábor mistrovství republiky v atletice. Na stadionu Míru
budou 18. a 19. června bojovat nejlepší čeští atleti o mistrovské tituly. Ovšem už den před tím
proběhne na Žižkově náměstí úvodní disciplína – vrh koulí mužů, navíc s bohatým doprovodným
programem.    
Nabitá startovní listina českými reprezentanty slibuje atraktivní a dramatickou podívanou.
Diváci jistě vytvoří skvělou atmosféru, která pomůže českým atletům k co nejlepším výkonům
a splnění limitů pro olympijské hry nebo mistrovství Evropy. „Moc se do Tábora těšíme.
Doufáme, že přijdou i diváci,“ vzkazují dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková
společně s Petrem Svobodou, Janem Kudličkou a Denisou Rosolovou.
Tento týden byl už spuštěn v síti Ticket Portal předprodej vstupenek. Na zastřešenou část
hlavní tribuny (B1, B2) stojí vstupenka 150 korun na jedno soutěžní odpoledne, 250 Kč pak
snížené vstupné na sobotu i neděli. Na nekrytou část tribuny (A, C) vyjde vstupenka na 120 Kč
na jedno soutěžní odpoledne a na oba dva dny pak na zvýhodněných 200 Kč. Navíc si lze pořídit
rodinné vstupné, kdy ke dvěma dospělým lístků za plnou cenu lze přikoupit ještě lístky pro děti
do 15 let za poloviční cenu. Vstupné na mobilní tribuny přijde diváky na 100 Kč na soutěžní
odpoledne a zvýhodněné vstupné 150 Kč na dva dny. Nejlevnější možností jsou pak „lupeny“
na stání, které lze pořídit pro dospělé za 70 Kč na den, respektive zvýhodněně 100 Kč na dva dny.
Vstupné pro děti do 15 let na stání je zdarma. Pro zájemce o vstupenky z Tábora a okolí bude
možno si vstupenky zakoupit přímo v Infocentru na Žižkově náměstí.
Během pátečního podvečera nebude chybět na Žižkově náměstí ani bohatý kulturní a sportovní
program. Diváci se mohou těšit na exhibiční soutěž týmů ve vrhu koulí, poté i charitativní akce
pro veřejnost. Za každý dosažený metr získá totiž dětské oddělení táborské nemocnice finanční
částku. Návštěvníkům bude k dispozici i dětský koutek a autogramiáda sportovců, ale i možnost
sledování zápasu Česko – Chorvatsko z fotbalového Eura na velkoplošné obrazovce. Na závěr
večera pak vystoupí houslové trio Inflagranti s Josefem Vojtkem, frontmanem skupiny Kabát.
V průběhu šampionátu bude probíhat na plaveckém stadionu atletika pro děti, kde si i malí diváci
mohou tento sport vyzkoušet.
Domácí atletický šampionát se nese v duchu hesla „Fanoušek je součástí týmu“. Proto se tak
staňte i vy součástí týmu a přijďte povzbudit naše atlety v jejich snažení ve výjimečné olympijské
sezoně.
Lucie Šetelíková, vedoucí komunice
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Předání darů od Diakonie ČCE

Dne 12. 5. proběhlo na stanici
Vodní záchranné služby ČČK
Soběslav slavnostní předání
nového vybavení poskytnutého
z projektu Odolná obec. Věcné dary předával za
řešitele projektu – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE – její ředitel
Mgr. J. Dus společně s vedoucí střediska
Mgr. K. Mašínovou.
Příjemce – Vodní záchrannou službu ČČK
Soběslav – zastoupil její předseda Vladimír

Beránek. Akce proběhla za účasti představitelů města Soběslav vedených starostou
Ing. Jindřichem Bláhou, zástupců Diakonie
ČCE Soběslav (včetně ředitele Mgr. K. Nováka), zástupce Hasičského záchranného sboru
Tábor a dalších osob z uvedených organizací,
mimo jiné projektové evaluátorky z Brazílie.
Jako hosté byli navíc přítomni zástupci všech
zmíněných organizací.
Předmětem pomoci byly technické prostředky
určené pro prevenci a následné řešení

povodňových událostí – vysoušeče, chemická
světla a odolný člun vhodný pro práci v takto
komplikovaných podmínkách. Součástí daru
bylo i zdravotnické vybavení, jmenovitě
automatizovaný externí defibrilátor (AED)
a izotermické fólie.
Nové vybavení značně posílí schopnost VZS
Soběslav reagovat na případné mimořádné
stavy spojené s velkou vodou. Rádi bychom
touto cestou velmi poděkovali Diakonii ČCE
za poskytnutý materiál a vyjádřili naději v
další aktivní partnerství. Náš velký dík patří
rovněž městu Soběslav za již tradičně velmi
dobrou spolupráci, a zejména vedení města
Soběslav za finanční pomoc na připravení
stanice VZS nejen k slavnostnímu předání, ale i
k jejímu dalšímu bezproblémovému fungování.
Kromě opravy fasády (jíž se zhostili sami
členové VZS) bylo nutné vyměnit okna a okapy
a opravit zatékající střechu. Díky podpoře
všech uvedených subjektů můžeme dále
udržovat a ještě více rozvíjet vysoký standard
naší Vodní záchranné služby, získávat nové
aktivní členy a zvyšovat jejich kvalifikace.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Kamil Dedecius, VZS ČČK Soběslav, p.s.

TANČÍME, TÍM ŘEKNEME VÍC …..

Podpora a propagace moderního a jazzového tance, tvorba amatérských tanečních představení – to je zaměření taneční skupiny CODA company
dancing. Spolek má od listopadu 2015 sídlo v Táboře, ale nadále působí také ve Veselí nad Lužnicí. Lásku k tanci mají v CODĚ možnost vyjádřit
děti malé i starší, junioři i dospělí. Coda rovněž spolupracuje
s hudebním uskupením Tábor superstar band a společně s ním
se podílí např. na rockové opeře Jesus Christ Superstar.
Intenzivní celoroční práce taneční skupiny se představuje právě v současné době. Velký úspěch sklidily všechny kategorie
CODY v regionálním kole soutěže Taneční skupina roku 2016.
Svým tanečním projevem dokázaly obstát v porovnání se silnými konkurenty a zajistily si postup na Mistrovství Čech a hlavní skupině se podařilo postoupit i do celostátního klání, které
se bude konat začátkem června v pražské sportovní hale Slávie.
Pro všechny příznivce moderního tance CODA připravila na
26. 6. 2016 od 14 a od 18 hodin v táborském Divadle Oskara
Nedbala představení Mapa času, na kterém se podílí všechny
věkové kategorie zároveň. Přijďte se ponořit do vln času, jak je
vnímá CODA… Těšíme se právě na Vás.
Za taneční skupinu CODA, Zdeňka Švecová

INZERCE
Půjčovna svatebních
a společenských šatů

MONIKA
Výprodej svatebních, dívčích šatů
a chlapeckých obleků nadále trvá.
Nově: svatební šaty větších velikostí,
společenské šaty,
pánské obleky “SLIM”
Tř. Čs. armády 213/II, Veselí nad Lužnicí
Tel. 723 512 899
ČT 17-19 h, jinak po tel. domluvě
www.pujcovna-monika.cz
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Nový ceník inzerce!
Z důvodu sjednocení a zpřehlednění inzertních stránek zpravodaje Soběslavská hláska
bude od 1. 7. 2016 přistoupeno k jednotné úpravě inzerátů v rámečku s pevným
nastavením formátu ve variantách:
- násobky jedné osminy stránky
- násobky jedné devítiny stránky
Rozměry inzerátů v rámečku včetně ceny
jsou uvedeny v tabulce.
NÁSOBKY JEDNÉ
OSMINY STRANY A4
Cena
inzerátu
(Kč)

Šířka
(mm)

Výška
(mm)

93

64

550

93

132

1.080

93

200

1.600

93

268

2.100

190

64

1.080

190

132

2.100

190

200

3.050

190

268

4.000

NÁSOBKY JEDNÉ
DEVÍTINY STRANY A4
Cena
inzerátu
(Kč)

Šířka
(mm)

Výška
(mm)

61

87

470

61

178

920

61

268

1.370

126

87

920

126

178

1.800

126

268

2.700

190

87

1.370

190

178

2.700

190

268

4.000

Při opakování se poskytuje sleva 10 %.
Cena řádkové inzerce je 20 Kč/35 znaků.
Akceptovaný formát inzerce je PDF, případně
TIFF A JPEG.
Inzeráty ve formátech TIFF a JPEG musí být
vyhotoveny s rozlišením 300 dpi v barevném
modelu CMYK nebo v odstínech šedi.
Upozorňujeme inzerenty na:
1. striktní dodržování formátů inzerátů
v rámečku
2. termín uzávěrky inzerce do 10. dne
v měsíci, resp. do 5. dne v měsíci
prosinci
UZÁVĚRKA INZERCE SOBĚSLAVSKÉ
HLÁSKY PRO č. 7/2016 JE DO 10. 6. 2016!

červen 2016
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Konzultant
zdravé výživy
Miroslav Němec
bude v Soběslavi
v sobotu 11. června 2016

Firma ENVI-PUR, s.r.o. nabízí v areálu firmy ve Wilsonově ulici
skladování:
• stavební betonové sutě
• betonů z demolic
• kameniva
• cena za uložený materiál je 50 Kč/tunu.
Informace: p. Daneš 737 240 816 nebo p. Svatoň 731 629 757

Na těchto základech múžete stavět
• Stavební spoření
• Půjčky na bydlení
• Hypotéky úrok od 1,89%
• Penzijní připojištění
• Životní pojištění

Jiří Studený - Soběslav
Volejte - 731 414 659

-

o

RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

Nabízíme:

Celoroční prodei kuřat
Martinské husy
Vánoční krůty
Obiednávky na tel 381 582 207
mobil: 731 585 468, 607 258 998
nebo na email
v-drubezzedvora@seznam.cz
PRODÁVÁME MASO ČERSTVÉ1 CHUTNÉ a V BIO KVALITě
VHODNÉ I PRO ALERGIKY

VÝKUP KOŽEK
Pondělí 6. června 2016
U KDMS, Jirsíkova ul.
v době mezi
12.00 – 14.20 hod.
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Soukromá farma
v Mokré u Soběslavi
vás zve v měsíci červnu na
SAMOSBĚR JAHOD
www.jahodymokra.cz
tel. 721 293 859

POSKYTOVÁNÍ
technických služeb
Libor Dvořák
391 55 Chýnov
Tel.: 607 255 383
• Údržba nemovitostí, spínání zdiva
• Stavební zámečnictví

• Zámečnické práce
• Svářečské práce

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

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz

Upozorňujeme na změny
v inzerci od 1. 7. 2016
Již od června uzávěrka inzerce
každý 10. den v měsíci.
V případě dotazů pište na hlaska@musobeslav.cz
nebo volejte na tel. 381 508 116

červen 2016
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
ČERVEN 2016

NEPŘEHLÉDNĚTE!
OD 1. 7. DOJDE KE ZMĚNÁM V INZERCI.
VÍCE INFORMACÍ NA STRANĚ 22.

Koupě:
• Koupíme dům, byt, nebo chatu v Soběslavi
a okolí. Tel. 776 092 862.
• Koupím byt v Soběslavi. Tel. 601 561 420.
Koupím garáž v Soběslavi. Tel. 601 561 420.
• Koupím obrazy českých a jihočeských malířů,
staré mince a bankovky, vojenské a myslivecké předměty - šavle, tesáky, helmy, odznaky,
uniformy a podobné. Můžete nabídnout i jiné
staré věci – hodiny, sklo, nábytek.
Tel. 722 777 672.
Prodej:
• Nemovitosti – www.inrekareality.cz.
• Prodám elektrotříkolku (dosud v záruce)
zn. SPIRIT ze zdravotních důvodů se značnou
slevou. Tel. 776 590 678.
• Prodám nepoužitý masážní polštář. Původní
cena 5.000 Kč, nyní za 3.000 Kč.
Tel. 606 181 948.
• Prodám štěňata trpasličího jezevčíka, černý
s pálením. Odběr začátkem června.
Tel. 728 194 262.
• Prodám skútr YUKI5 Sped, modrá metalíza,
rok výroby 2007, dobrý technický stav. Cena
dohodou. Tel. 739 640 752.
Ostatní:
• Hledáme řidiče MKD. C + E + profesní průkaz
řidiče. Plat 40.000 Kč čistého. Tel. 724 607 258.
• Hledám brigádníky, VŠ, 8.000 Kč / měsíc nebo
dohodou. Tel. 773 250 551.
• Pronajmu garáž v Soběslavi, Bechyňská ulice.
Tel. 607 828 218.
• Oznamujeme nové místo pobočky Generali
Pojišťovna a. s. v Komenského ulici 52.
•

Pronajmu nový byt 2+KK, 3+KK a garsonieru.
Zahrada, místo na parkování. Tel. 777 907 750.

•

Nabízím pronájem podkroví s krbem od
1. 7. 2016. Tel. 721 927 033.

• Úklidová firma přijme pracovnici na zkrácený
úvazek bankovního sektoru v odpoledních
hodinách. Tel. 739 394 300.

Otta OŠMERA
žaluzie – textilní roletky
sítě na okna a dveře
ottaosmera@seznam.cz
Tel.: 734 460 066
www.musobeslav.cz

Prodej řeziva – krovy, latě,
pergoly, prkna,
pořez kulatiny
Pavel Havelda, Sviny 45
Tel.: 777 112 127
možnost dopravy: traktor, vlek
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Zemní práce, přípravné práce pro stavby
Josef Havlíček
Dráchov 14
Tel: 724 004 544
Provádím veškeré výkopové práce a terénní
úpravy pozemků.

červen 2016
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Naše stavebniny
jsou tu pro Vás

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

- tvárnice Ytong
- omítkové směsi
- fasádní systém Baumit
- EKO komíny
- zámková dlažba Best
- sádrokartony

cihly Pichler, Heluz
polystyreny
vaty Knauf, Schwenk
kari sítě, roxory
KB BLOCK

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

Po – Pá
So

7.00 – 16.00 hod.
7.30 – 11.00 hod.

Potřebujete střechu - Pořiďte u nás KM - BETU.
Super slevy na tyto tašky po celý rok
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ČESKÉ BUDĚJOVICE

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Zahradnický
univerzální substrát
75 l

Lazura na ploty
10 l
pro exteriéry, hnědá,
vodouředitelná

vhodný pro všechny
rostliny a plodiny
75 l

10 l

98,-

248,-

25 kg

od

Zahradní obrubník

19,-

systém pero-drážka usnadňující zabudování,
barva: šedá, červená, písková,
tl. 50 mm, rozměry: 500 x 200 mm,
1000 x 200 mm, 1000 x 250 mm

Bazénová chemie
pH plus 1 kg
pro zvýšení hodnot
PH vody v bazénu
1 kg

139,-

25 kg

65,--

49,--

od 1 pal. 59,-

od 1 pal. 42,-

Beton B20

Zdicí malta

25 kg, 20 MPa,
pro všechny
zahradní
betonářské práce

25 kg,
zrnitost 4 mm,
pro běžné zdění

České Budějovice, České Vrbné 2380, směr Plzeň • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1.6. do vyprodání zásob, nejdéle však do 30.6.2016.Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

UZÁVĚRKA INZERCE 10. 6., pište nám na e-mail hlaska@musobeslav.cz
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