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cena 10,- Kč

Informační středisko
nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148
(bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)
Získáte zde přehled o pamětihodnostech Soběslavi, ubytovacích a stravovacích možnostech,
turistice, k dispozici jsou pohlednice, které zájemcům můžeme označit speciálním razítkem se
znakem Soběslavi, informační brožury o našem
městě, turistické štítky na hole, klíčenky, odznaky, turistické známky, turistické vizitky, keramické suvenýry, pamětní mince a další upomínkové předměty.
Návštěvníky Soběslavi upozorňujeme na okruh vhodný zejména pro
pěší turistiku “Soběslavské smyčky”. Jedná se o cca 13 km trasu naším
městem, spojující zdejší významné památky s přírodními zajímavostmi.
Ve spolupráci s Klubem českých turistů vznikl záznamník, který si zájemci mohou koupit za jednotnou cenu 10 Kč v našem informačním středisku nebo v muzeích Smrčkův a Rožmberský dům a vydat se s ním
poznávat krásy Soběslavi.
Provoz informačního střediska je zajištěn v hlavní sezoně denně,
otevírací doba pondělí až neděle 9.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

POZVÁNKA
Zveme občany města na 14. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se bude konat ve středu 19. června 2013 od 18.00 hodin
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi s následujícím programem:
· Změna č. 2 rozpočtu města v roce 2013
· Rozpočtový výhled města do roku 2015
· Rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení
· Majetkové převody
· Různé

ÚŘEDNÍ DEN NOTÁŘE
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 306, tel. 602 496 375
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 12. 6. a 26. 6. od 13 do 17 h
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
USNESENÍ
9. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 30. dubna 2013
od 15.00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 9/117/2013

Rada města schvaluje výsledek hospodaření
Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., za
rok 2012 dle rozboru předloženého jednatelem společnosti ing. Petrem Matoušem.
Kladný výsledek hospodaření SLMS, s. r. o.,
za rok 2012 ve výši 141.115,- Kč po zdanění
bude rozdělen následujícím způsobem:
11.115,- Kč do sociálního fondu organizace a
130.000,- Kč bude převedeno na účet nerozděleného zisku z minulých let.
Rada města schvaluje rozpočet Správy lesů
města Soběslavi, spol. s r. o., na rok 2013
v předloženém znění.

 Usnesení č. 9/118/2013

Rada města souhlasí s redukcí volebních
okrsků v Soběslavi z 11 na 9 dle varianty I.
předložené tajemníkem MěÚ ing. Radkem
Bryllem.

 Usnesení č. 9/119/2013

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor

USNESENÍ
10. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 14. května 2013
od 14.00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 10/125/2013

Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského o
přípravě letního koupaliště v Soběslavi na zahájení provozu v letošním roce.

 Usnesení č. 10/126/2013

Rada města projednala variantní návrhy studie II. etapy zástavby (dopravního řešení) lokality za sídlištěm Svákov v Soběslavi
zpracované firmou ASKA - ing. arch. Jan
Stach, Tábor, v návaznosti na budoucí areál
firmy Goldim, spol. s r. o. Soběslav.
Rada města souhlasí s realizací dopravního
řešení v této lokalitě dle varianty B (tři obslužné komunikace).

 Usnesení č. 10/127/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou Karel
Kovář, Soběslav, na provedení opravy a zvýšení chodníku na Havlíčkově nábřeží v Soběslavi za cenu 158.995,- Kč + DPH.

 Usnesení č. 10/128/2013

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o účasti na programu 129120
ze dne 14. 9. 2010 uzavřené mezi ČR – Ministerstvem zemědělství Praha jako správcem programu, Povodím Vltavy, s. p., Praha,
jako žadatelem a městem Soběslav jako navrhovatelem, kterým se mění lhůta převzetí
stavby „Soběslav – protipovodňová opatření“ z pěti na deset let v souvislosti s metodic-

ze dne 28. 6. 2012 uzavřené mezi městem
Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, kterým se řeší možnost užívat prostory trafostanice v objektu plynové kotelny
na sídlišti Svákov třetí osobou v návaznosti
na instalaci kogenerační jednotky a kabelového vedení firmou E.ON Trend, České Budějovice, v uvedené kotelně.

 Usnesení č. 9/120/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou
BIOPROFIT, s. r. o., Lišov, na provádění dotačního managementu v rámci dotace obdržené městem z Programu OPŽP na akci
„Kompostárna Soběslav – malé zařízení pro
využití bioodpadů“ za cenu 30.000,- Kč +
DPH. Na uvedenou akci obdrželo město dotaci ve výši 1.514.893,- Kč.

 Usnesení č. 9/121/2013

Rada města souhlasí s poskytnutím finanční
částky ve výši 10.000,- Kč ze schváleného
rozpočtu města v roce 2013 na úhradu části
nákladů spojených s pořádáním koncertu barokní hudby k 360. výročí vydání písňové
sbírky „Loutna česká“, který se uskuteční
v neděli 5. 5. 2013 od 17.00 hod. v kostele sv.
Víta v Soběslavi.

 Usnesení č. 9/122/2013

Rada města schvaluje výsledek výběrového
kým pokynem administrace akcí „Podpora
prevence před povodněmi II“.

 Usnesení č. 10/129/2013

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 11. 2. 2011
uzavřené mezi Povodím Vltavy, s. p., jako vypůjčitelem a městem Soběslav jako půjčitelem, kterým se prodlužuje doba výpůjčky
pozemků ve vlastnictví města na deset let od
vydání kolaudačního souhlasu realizované
stavby „Soběslav – protipovodňová opatření“.

 Usnesení č. 10/130/2013

Rada města souhlasí s úpravou ceníku pronájmu nebytových prostor a zařízení Kulturního domu města Soběslavi dle návrhu
předloženého ředitelem organizace Mgr. Petrem Valešem.

 Usnesení č. 10/131/2013

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit odkoupení pozemku parc. č. 2151/67
od p. Líkaře, Planá nad Lužnicí, z důvodu
scelení pozemků u Senior-domu v Soběslavi.

 Usnesení č. 10/132/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, na realizaci akce „Soběslav Svákov – E.ON Trend: přeložka kNN“ na pozemcích parc. č. 2103/6 a 2103/48 v k. ú.
Soběslav, které jsou ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 10/133/2013

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit přijetí daru – části pozemků parc. č.
2
1772 a 1773 v k. ú. Soběslav o výměře 11 m
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řízení na dodavatele průkazů energetické
náročnosti budov ve vlastnictví města Soběslavi, které se uskutečnilo 29. 4. 2013 na MěÚ
Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma ing.
Karel Kratochvíl, Soběslav, za cenu 53.500,Kč + DPH.

 Usnesení č. 9/123/2013

Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přemístěním pana Emanuela
Šrámka z městského bytu snížené kategorie
velikosti 1+1 v čp. 59/34 v ulici Tř. Dr. Edvarda Beneše v Soběslavi do městského bytu
základní kategorie velikosti 1+1 v čp. 119 v
ulici Na Pískách v Soběslavi a dále s přemístěním pana Josefa Šmatára z nevyhovujícího
přízemního bytu snížené kategorie v čp.
58/32 v ulici tř. Dr. Edvarda Beneše v Soběslavi do uvolněného městského bytu snížené
kategorie velikosti 1+1 v čp. 59/34 v ulici Tř.
Dr. Edvarda Beneše v Soběslavi.

 Usnesení č. 9/124/2013

a) Rada města souhlasí s navýšením denního
pokladního limitu v hlavní pokladně MěÚ
v budově čp. 59/I z částky 80.000,- Kč na
100.000,- Kč s účinností od 1. 5. 2013.
b) Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit možnost provádění plateb správních poplatků elektronicky, případně bezhotovostním
převodem.
od p. Hynka, Soběslav, z důvodů budoucího
rozšíření a vybudování části nového chodníku ve Wilsonově ulici v Soběslavi.

 Usnesení č. 10/134/2013

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy mezi městem Soběslav a paní
Evou Ševčíkovou, Praha, na pronájem části
pozemku parc. č. 284/1 v k. ú. Vesce o výmě2
ře 435 m , který je ve vlastnictví města a který
sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví rodiny
paní Ševčíkové. Smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s účinností od 1. 6. 2013.

 Usnesení č. 10/135/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
výpůjčce nebytových prostor mezi Střední školou řemeslnou a Základní školou Soběslav jako
půjčitelem, Pedagogicko-psychologickou poradnou České Budějovice jako vypůjčitelem, za
účasti města Soběslavi jako vlastníka na užívá2
ní nebytových prostor o výměře 65,5 m ve
2. patře budovy čp. 56/III na Školním náměstí
v Soběslavi Pedagogickou-psychologickou poradnou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 4 let s účinností od 1. 5. 2013.

 Usnesení č. 10/136/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo se zachováním autorských práv mezi
městem Soběslav a Mgr. Petrem Lintnerem,
Soběslav, kterou se řeší všechny náležitosti
spojené s vydáním a distribucí knihy o městě
„Pohledy soběslavské – díl třetí“, jejímž autorem je Mgr. Petr Lintner.

 Usnesení č. 10/137/2013

Rada města stanovuje termín 14. zasedání
pokračování na str. 3
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
dokončení ze str. 2
Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční 19. 6. 2013 od 18.00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi,
s následujícím programem:
1. Změna č. 2 rozpočtu města v roce 2013
2. Rozpočtový výhled města do roku 2015
3. Rozdělení půjček z Fondu rozvoje
bydlení města
4. Majetkové převody
5. Různé

 Usnesení č. 10/138/2013

Rada města souhlasí s poskytnutím finanční
částky ve výši 3.000,- Kč ze schváleného rozpočtu města v roce 2013 na úhradu části nákladů spojených s pořádáním koncertů „AVE
Maria“, které se uskuteční 29. 6. a 15. 8. 2013
v kostele sv. Petra a Pavla na náměstí Republiky v Soběslavi.
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Upozornění pro řidiče!
Řidičské průkazy vydané od 01.01.2001 30.04.2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do konce roku, tj. do 31.12.2013.
Při výměně ŘP je nutno předložit:
1) platný doklad totožnosti
(občanský průkaz nebo cestovní pas)
2) aktuální fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
(čelní pohled) – 1ks
(v budově MěÚ nelze fotografii na řidičský
průkaz pořídit)
3) řidičský průkaz (ke kontrole)
Zákonná lhůta pro vydání nového řidičského
průkazu je 20 dnů od podání žádosti.
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Držitelé průkazů profesní způsobilosti musí
předložit školení v rozsahu 35 h za období pěti let.
Držitelé digitálních karet musí doložit celkem 2 ks fotografie. Lhůta pro vydání řidičského průkazu a digitální karty je cca 35 dnů od
podání žádosti.
Bližší informace získáte na tel. č. 381 508
186 Hana Pavlíková nebo na tel. č. 381 508 184
Jana Hypšová.
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00 - 11:00
11:30 - 16:30
Středa: 7: 00 - 11:00
12:00 - 17:00
Pátek: 7:00 - 11:00
(budova MěÚ Soběslav, náměstí Republiky
59/I, prostory bývalé spořitelny)
za ODVV J. Hypšová a H. Pavlíková

V sobotu 11. 5. se jednotka HZS Jčk PS Soběslav společně členy jednotky SDHO Soběslav a Nedvědice, pracovníky Technických služeb Soběslav, zástupci MěÚ Soběslav a zaměstnanci dodavatelských firem zúčastnila nácviku montáže mobilních protipovodňových zábran na území města
Soběslav. Záměrem akce bylo seznámit zúčastněné složky se způsobem montáže, místy instalace
v případě ohrožení města povodněmi a nacvičit součinnost jednotlivých složek. Bc. Libor Šmahlík

 Usnesení č. 10/139/2013

Rada města souhlasí s použitím prostředků
z Fondu rozvoje investičního majetku základní školy, Komenského ul., ve výši
45.796,40 Kč na zakoupení nového stroje Krouhače zeleniny Robot COUPE Cl 50
včetně příslušenství pro školní jídelnu základní školy.

 Usnesení č. 10/140/2013

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce: „Opravy v budově Základní
školy Komenského“, který se uskuteční 22. 5.
2013 od 13.30 hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím složení: členové: Mgr. Vladimír
Drachovský - místostarosta, Jan Pehe – člen
ZM, MUDr. Jan Chabr – člen ZM, náhradníci:
Ing. Jindřich Bláha – starosta města, Ing. Luděk Smetana – člen ZM, Mgr. Alena Krejčová
– členka RM

 Usnesení č. 10/141/2013

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce: „Oprava kanalizací 2013“, který
se uskuteční 31. 5. 2013 od 13.00 hodin na
MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové: Mgr. Vladimír Drachovský - místostarosta, Zdeněk Vránek – člen ZM, Kamil
Modl – člen RM, náhradníci: Ing. Jindřich
Bláha – starosta města, Mgr. Petr Valeš – člen
ZM, Ladislav Bleha – člen ZM

 Usnesení č. 10/142/2013

Rada města souhlasí s použitím znaku města
na nové mapě města Soběslav v kombinaci
s cykloturistickou mapou okolí, kterou vydává
firma KOMPAKT, spol. s r. o., Poděbrady.

Městský úřad Soběslav oznamuje, že ve
středu 12. 6. 2013 od 15.00 do 16.30 hodin
bude v průjezdu budovy městského úřadu
čp. 59 na náměstí Republiky uskutečněn
prodej nalezených věcí. Seznam věcí k prodeji bude vyvěšen na úřední desce městského úřadu a zveřejněn na internetových
stránkách města www.musobeslav.cz.

JUDr. Ing. Miroslav Nosek
advokát na Městském úřadě
nám. Republiky 59, Soběslav
každé pondělí od 12:00 do 16:30
malá zasedací místnost č. 307, 2. p.
tel. 777 794 871

Kalendář akcí r. 2013
Informační středisko města Soběslavi vydalo v květnu kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí v roce 2013
v Soběslavi a okolí.
K dispozici je bezplatně na Městském úřadu
Soběslav, v kulturním domě, kině, obou
zdejších muzeích, knihovně a také ke stažení
na www.musobeslav.cz.
Děkujeme všem, kteří s námi na zveřejnění
svých akcí spolupracovali.
-jk-

Květy jako výraz úcty
a poděkování
Dělí nás 68 roků od jara 1945. Evropa prožívala poslední válečné události a stála na prahu
míru a svobody. Zbraně ovšem stále ještě hřměly a lidé umírali. Byli mezi nimi také ti, kteří neměli k naší vlasti osobní vztah, ale bez nichž
bychom se svobody nedočkali. Sluší se jim i po
mnoha letech v pokoře věnovat krátkou vzpomínku. V úterý 7. května uctili památku obětí
druhé světové války položením květin na hroby
padlých vojáků starosta Jindřich Bláha a místostarosta Vladimír Drachovský.
-jk-
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Od sněhu rovnou
na trávu
Technika Správy města Soběslavi v zimní
sezoně 2012-2013 vyjela na úklid sněhu celkem
čtyřicetkrát. První výjezd byl již 3. 12. 2012 a
poslední ještě 29. 3. 2013 a již 30. 4. 2013 jsme
před stavěním máje sekali trávu na náměstí.
Bylo to opravdu ze sněhu na trávu.
Odklízeli jsme sníh ze 40 km chodníků a z 20
km vozovek a dále pak z přilehlých ploch jako
jsou parkoviště, příjezdy ke garážím, náměstí,
autobusové zastávky apod. Na jedno projetí
s využitím současného vozového parku potřebujeme 6 hodin na úklid sněhu z vozovek a 8 hodin na úklid sněhu z chodníků.
Bylo spotřebováno 85 tun inertního posypového materiálu a 4 tuny soli. Sůl jsme používali
většinou u dojezdů do křižovatek, na chodníky a
na namrzlé plochy.
Protože při sněhové kalamitě chyběla technika na odklízení sněhu z ulic, pro následující sezonu jsme zakoupili traktorový nakladač
„EUROPARD“, který nám pomůže při přesunu
sněhu z uzavřených ploch, např. z parkovišť.

Současná technika nám umožnila jen odhrnování
sněhu do stran a ne vyhrnování.
Moc děkujeme všem občanům, kteří pomáhali při odklízení sněhu, a to obzvlášť při sněhové kalamitě v měsíci lednu. Této pomoci si
velice vážíme. Bohužel nám však práci ztěžovali neukáznění majitelé aut, kteří nerespektovali
ani dopravní značení, která jsme před odklízením sněhu včas instalovali. Práci při uklízení
sněhu nám komplikovaly i popelnice uprostřed
chodníku.
V současné době se věnujeme jarnímu úklidu a čištění chodníků i vozovek. Za účelem
zkvalitnění úklidových prací řešíme rozšíření
strojového parku. Využili jsme možnosti získání finančních prostředků na zakoupení zametacího stroje z dotace operačního programu ŽP na
bezprašnost v hodnotě 2 670 000 Kč bez DPH.
Byla podána žádost a nyní čekáme na výsledek.
A co plánujeme v roce 2013 na úseku tepelného a bytového hospodářství a na koupališti?
Po topné sezoně 2012 budou zahájeny práce
na instalaci kogeneračních jednotek na Svákově
a v kotelně na náměstí Republiky. Při instalaci
kogenerační jednotky na náměstí proběhne současně rekonstrukce rozvodů tepla, budou vybudovány domovní předávací stanice, provede se

Stavba bude součástí pozemku
K 1. 1. 2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník publikovaný ve Sbírce zákonů pod
č. 89/2012. Tento obsáhlý zákon čítající 3081
paragrafů zasáhne do života každého z nás.
V sérii článků se pokusím představit hlavní
změny, které přinese. Jako téma prvního příspěvku jsem si vybral změnu v nahlížení na
stavbu ve vztahu k pozemku, na kterém se stavba nachází.
V římském právu platila zásada „superficies
solo cedit“, tedy „povrch ustupuje pozemku“,
která vyjadřovala zásadu, že vše, co je pevně
spojeno s pozemkem, je jeho součástí a patří
vlastníkovi pozemku. Tato zásada platí ve většině právních řádů a do roku 1950 platila i u nás.
Přijetím občanského zákoníku v roce 1950 bylo
od této zásady ustoupeno a začalo platit, že pozemek a stavba na něm jsou dvě samostatné
věci, které mohou mít různé vlastníky.
Přihodí-li se to, je nutno řešit právní vztah mezi
nimi (nájemní smlouvou, smlouvou o výpůjčce,
smlouvou o věcném břemenu). Tento princip
převzal i dnes platný občanský zákoník č.
40/1964 Sb.
Nový občanský zákoník se vrací ke klasické
zásadě, když stanoví, že stavby, s výjimkou staveb dočasných, jsou součástí pozemku. Bude
možno disponovat (převádět jej, zastavovat
apod.) jen s pozemkem, přičemž všechny tyto
dispozice se budou týkat i staveb na něm stojících. V přechodných ustanoveních řeší situaci
existujících staveb takto:
Pokud stavba i pozemek jsou ve vlastnictví
stejného vlastníka, stane se účinností nového
občanského zákoníku stavba součástí pozemku.
Pokud stavba a pozemek mají k 1. 1. 2014
rozdílného vlastníka, pak stavba nepřechází do

vlastnictví vlastníka pozemku, ale vlastníkovi
pozemku se zakládá předkupní právo ke stavbě
a vlastníkovi stavby předkupní právo k pozemku, na kterém stavba stojí. Bude-li kterýkoli
z těchto vlastníků chtít převést stavbu či pozemek na jiného, bude muset stavbu, resp. pozemek nejprve nabídnout druhému vlastníku ke
koupi. Teprve nevyužije-li vlastník, kterému
byla koupě nabídnuta, předkupní právo, bude
možno věc (stavbu či pozemek) převést na třetí
osobu, ale s tím, že předkupní právo k věci zůstane zachováno. Využije-li vlastník, kterému
byla koupě nabídnuta, předkupní právo, stane se
stavba součástí pozemku.
Postaví-li někdo za účinnosti nového občanského zákoníku stavbu na cizím pozemku, připadne vlastnictví stavby vlastníkovi pozemku.
Jestliže stavitel stavby byl v dobré víře, že staví
na svém pozemku, uhradí mu vlastník pozemku
účelně vynaložené náklady na stavbu.
Nebude-li vlastník pozemku tuto stavbu chtít,
může navrhnout soudu, aby rozhodl o odstranění stavby na náklady jejího stavitele. Pokud byl
vlastník stavby v dobré víře, že staví na svém
pozemku, a vlastník pozemku o výstavbě věděl
a bez zbytečného odkladu ji nezakázal, může se
vlastník stavby domáhat, aby mu vlastník pozemku převedl stavbu za obvyklou cenu. Stejně se
postupuje, pokud stavba zřízená na vlastním pozemku zasahuje na cizí pozemek jen malou částí (tzv. přestavek), za podmínky, že stavitel tak
učinil v dobré víře, že staví cele na svém pozemku.
JUDr. Ing. Miroslav Nosek, advokát, působící
na Městském úřadě v Soběslavi

červen 2013
oprava izolací včetně nátěrů stávajícího potrubí
v tepelných kanálech. V samotné kotelně dojde
k celkové rekonstrukci technologie. Rekonstrukce bude stát více jak tři miliony korun a investorem bude město Soběslav.
V bytovém hospodářství plánujeme opravy
za zhruba 2,5 milionu korun.
Prostředky budou vynaloženy na výměnu
oken ve společných prostorách, na rekonstrukce
bytových jednotek, opravy fasád, opravy dřevníků, malování společných prostor, rekonstrukci elektrorozvodů, výměnu zařizovacích
předmětů a ostatní údržbové práce.
Na letním koupališti v měsíci květnu probíhaly sanační práce bazénů, bazénové technologie, oprava obkladů, doobložení stěn v šatnách a
sekání trávy. K prostoru u bazénu bylo doplněno 5 nových laviček.
Termín otevření letního koupaliště pro veřejnost plánujeme již v sobotu 1. června a jako
v loňském roce umožníme soběslavským základním školám plavecký výcvik. Vstupné a
otevírací doba zůstaly stejné jako v loňském
roce. Všechny informace o koupališti můžete získat
na stránkách www.letnikoupalistesobeslav.cz,
www.spravamestasobeslavi.cz nebo na stránkách
www.musobeslav.cz.
Nově byla instalována web kamera.
Budeme se těšit na hojnou návštěvnost letního koupaliště a doufejme, že nám ji počasí nepokazí.
Správa města Soběslavi s.r.o.

OZNÁMENÍ
Oznamujeme, že
OČNÍ ORDINACE
MUDr. Pavly Dohnalové
bude k 1. 7. 2013 přestěhována
z Polikliniky Soběslav na adresu:
nám. Republiky 56/25, Soběslav,
tel. 734 620 646
Ordinační hodiny, rozsah
poskytované péče i objednání
pacientů zůstává v platnosti.

Chybíš nám milý
tatínku a stále
vzpomínáme!
Nejhezčí v srdcích
památku na Tebe
máme…
Dne 24. 6. 2013
by se náš milovaný
tatínek a dědeček,
pan Jaroslav Loudín, dožil 90 let. Bohužel nás před 13 lety náhle opustil. Kdo jste
ho znali a měli rádi, věnujte mu spolu
s námi tichou vzpomínku.
Vzpomínají děti s rodinami

červen 2013
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Svatba ano či ne? A když ano, tak kde?
Jde o téma, které dnes názorově rozděluje.
Pro jedny představuje svatba bezcenný “kus papíru”, pro jiné důležitý rituál zahrnující hluboký
vnitřní příslib muže a ženy, že vstupují do manželství s předsevzetím vytrvat po svém boku za
všech okolností. Co je lepší? Proč se vlastně lidé
berou? Nejdůležitějším důvodem jsou děti, společný majetek nebo rodinné tradice. Některé tradice je zkrátka dobré dodržovat, protože mají
své opodstatnění a smysl. A manželství takovou
tradicí, dle mého názoru, jistě je.
Z legislativního hlediska je manželství upraveno v §§ 1-22 zákona č. 94/1963 Sb. o rodině,
ve znění pozdějších předpisů. Manželství lze
uzavřít před orgánem státu, kterým je obecní
nebo městský úřad, nebo před orgánem církve.
Podle zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností, je registrováno 21 církví
a náboženských společností, před kterými lze
uzavřít manželství. Pokud by ale bylo manželství uzavřeno před jinou církví, právně by vlastně nevzniklo. Jestliže se snoubenci rozhodnou
uzavřít manželství před orgánem církve, budou
před jeho uzavřením potřebovat vystavit osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro
uzavření církevního sňatku. Toto osvědčení
vydá matriční úřad v místě, kde bude manželství
uzavřeno, na základě písemné žádosti

Narození:
Elizabeth Schmidtová
Natálie Janoušková
Jan Vavera
Bára Dalajková
Jáchym Štaubr
Denis Fořt
Adam Kulhánek
Vanesa Hanzalová
Lukáš Rolník
Martin Rataj
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Josef Došek
Anděla Faltusová
Jan Dvořák
Josef Štěpán
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Dne 15. června 2013
uplyne jeden smutný
rok, co nás navždy
opustil náš drahý,
milovaný manžel a
tatínek pan Stanislav
Krejča ze Soběslavi.
Kdo jste ho znali a
měli rádi, věnujte mu s námi tichou vzpomínku. Děkujeme.
Manželka Ladislava, dcera Irena a syn Pavel

snoubenců. Osvědčení má platnost 3 měsíce ode
dne vydání.
Tak zvanou civilní svatbu mohou snoubenci
uzavřít před matričním úřadem. Dnes není důležité, kde mají snoubenci trvalý pobyt. Proto si
mohou vybírat ze spousty obřadních i neobřadních míst v České republice, ale i v zahraničí.
V Soběslavi můžete uzavřít manželství v obřadních místnostech v období říjen až duben
v budově městského úřadu, náměstí Republiky
59 nebo od května do září v kostele sv. Marka
v parku u kina, kde je v tuto dobu i výstavní galerie. Tyto prostory jsou radou města určeny pro
konání slavnostních obřadů, takže nepodléhají
žádnému poplatku. V letošním roce obřadní
místnost vyzdobili žáci a učitelé Střední školy
řemeslné a Základní školy, Soběslav ve Wilsonově ulici. Krásnou ruční práci, pětiramenný
svícen, který pro prostory kostela sv. Marka
vyrobil umělecký kovář Martin Mikula, můžete
obdivovat na obřadním stole.
Snoubenci dále mají možnost vybrat si i místa, která nejsou úředně určená pro konání slavnostních obřadů. V tomto případě je nutné
povolení matričního úřadu pro uzavření manželství mimo obřadní místnost a správní poplatek činí 1000 Kč. V našem městě je mnoho
pěkných míst, která lze k tomuto účelu využít.
Uzavírali jsme již svatby:
· ve Společenském centru Soběslavska - kině,
které je po své nedávné rekonstrukci velice
pěkným místem a poskytuje moderně zařízené prostory víceúčelového sálu s možností
promítání filmů a videoprojekce při obřadu,
přímo sousedí s parkem, který je ideální pro
pořízení svatebních fotografií,
· na promenádě – stromová alej u hradního příkopu vedle Černovického potoka,
· na plovárně, kde se konala celá svatba včetně
hostiny a snoubenci se svými hosty využili
celý areál plovárny po dohodě s TJ Spartak
Soběslav, který tento prostor spravuje.

Další pěkné prostory, které Soběslav nabízí,
jsou například:
· venkovní terasa městské knihovny, která je na
střeše bývalé pivovarské lednice,
· pro sportovně založené areál nového letního
koupaliště apod.
Nejistotou venkovních míst je samozřejmě
počasí. Snoubenci při podání žádosti o povolení
uzavřít manželství mimo úředně určenou místnost nesou možná rizika, vzniklá při takto
uzavíraném sňatku.
Všechny, kteří se rozhodli svůj vztah právně
potvrdit, rádi přivítáme na soběslavském matričním úřadě, náměstí Republiky 59, 1. poschodí,
dveře č. 202.
Kateřina Křiklánová, DiS., matrikářka

Vítání nových občánků
Slavnostní vítání nových soběslavských občánků se konalo v obřadní síni městského úřadu
ve čtvrtek 23. května. Bylo uvítáno do života
dvanáct dětí, z toho pět holčiček a sedm chlapečků. Všem dětem a jejich rodičům přejeme
pevné zdraví a rodinnou pohodu.
Foto: Vladimír Cibulka
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PŘEDPLATNÉ PODZIM 2013 - Kulturní dům Soběslav
· MANDARINKOVÝ POKOJ

Bratislavské hudební divadlo
Gedur Production s.r.o. Bratislava
Středa 25. září v 19.30 hod.
Režie: Lubomír Vajdička
Autor: Robert Thomas
Francouzská komedie ve slovenském znění!
Divadelní představení plné espritu a šarmu nabízí příběhy lidí ve vtipných, anekdoticky vypointovaných jednoaktovkách s překvapivými
konci. Všechny se odehrávají v malém pařížském hotýlku a v záhadném pokoji, zvaném
mandarinkový, který má svůj vlastní příběh.
Mandarinkový pokoj dává prostor režisérovi i
hercům využít divadelní „řemeslo“ v nejlepším
slova smyslu. Všichni herci mají mnoho převleků (Maroš Kramár až osm!) a předvádějí bravurní herecký koncert. Herecky náročné dílko je
podané s lehkostí a humorem.
Hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol
Tapolský, Bibiana Ondrejková
· SHIRLEY VALENTINE

Divadlo ABC Praha
Inscenace vznikla ve spolupráci s FDA.
Středa 23. října v 19.00 hod.!
Autor: Willy Russell
Režie: Zdeněk Kaloč
To prostě MUSÍTE VIDĚT!!!
O této hře se nedá mnoho napsat. Bravurní herecký koncert Simony Stašové Vás doslova přimrazí do sedadel. Budete s němým úžasem a
otevřenou pusou zírat na jeviště a hltat každý
její pohyb, každé gesto, každé slovo. Z jeviště
na Vás bude zářit to, čemu se říká opravdový
kumšt.
One woman show Simony Stašové. Shirley Valentine je jméno dívky, kterou ta současná, čtyřicetiletá matka rodiny a manželka počestného
občana, už dávno není. I když se musí starat
hlavně o to, aby život její rodiny žijící v Liverpoolu běžel ve vyježděných kolejích, sny a touhy té dívky, kterou kdysi byla, v ní zůstávají.
Snad proto podlehne návrhu své kamarádky a

Taneční kurzy 2013
Taneční kurzy povedou opět manželé Alena
a Jaroslav Bolkovi z Milevska.
Začínáme v sobotu 7. září od 18 hodin.
Kurzovné je 1 300 Kč.
(10 x sobota od 18 – 21 hod., Prodloužená
18 – 22 hod., Věneček 18 – 24 hod.
tj. celkem 12 sobot!)
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!

udělá něco, co se od ní neočekává – odjede na
dovolenou do míst, kde se pěstuje vinná réva, do
Řecka. A tam začíná nový život, nové dobrodružství, všechno to, co už považovala za ztracené. Bravurní komedie o hledání vlastní
identity je určena nejen všem ženám středního
věku, které pomalu ztrácejí životní elán, ale i
všem divákům, kteří mají rádi dobrou zábavu.
Navíc je skvěle napsané monodrama, v němž
herečka ztvárňuje nejen Shirley, ale zároveň
všechny postavy jejího mikrosvěta.
Hraje: Simona Stašová
· HLEDÁM MILENCE, ZN. SPĚCHÁ!

Divadlo Artur, Praha
Pondělí 25. listopadu v 19.30 hod.
Autor: Miroslav Oupic - Jindra Kriegel
Režie: Filip Jan Zvolský
Situační černá komedie!
Jaroslav je neúspěšný malíř po padesátce. Po
dvaceti letech manželství s podnikatelkou Miladou však na něj přišla druhá míza, a tak se schází s mladou milenkou Anetkou. Se svou
manželkou, která jej již ničím kromě peněz nepřitahuje, by se nejraději rozvedl, ale pak by
ztratil dobré finanční zázemí. A mladé milenky,
Anetka vůbec není výjimkou, jsou v tomto směru přece dosti náročné a vynalézavé...
Jaroslav s Anetkou vymyslí variantu, jak se rozvést a přesto z toho získat dost peněz. Jaroslav
by měl svou ženu přistihnout při nevěře, přitom
vše zdokumentovat, a pak bude hračkou při rozvodu vysoudit polovinu majetku a její firmy. Aby měli milenci vše pod kontrolou, vyšlou
na Miladu podplacené milence-provokatéry. A
to by bylo, aby ji Jaroslav alespoň při jedné nevěře nepřistihl!
Hrají: Jindra Kriegel, Bára Motlová/Míša Kuklová, Veronika Nová/Dominika Kadlčková, Miroslav Šimůnek, Jaroslav Šmíd/Václav Upír
Krejčí, Petr Jablonský
Změna programu vyhrazena!
Cena předplatného 780 Kč.
V prodeji od června 2013!
Již teď si, vážení předplatitelé, můžete zamluvit
svoje místa:
e-mail: jarka.palasova@seznam.cz,
tel. 381 524 261, 774 884 745

O SELCE
LAKOMCE
Divadélko KOS
Neděle 16. června od 15 h
Pracovitý Matěj jde světem a hledá službu,
aby si nějaký ten krejcárek přivydělal. Ale
ouha! Služba u lakomé selky vynáší jen tvrdý
chléb, případně rány koštětem. Ale dětské
obecenstvo jistě Matějovi pomůže na Lakomku vyzrát.
Hrajeme ve dvoře v areálu KD – v případě
nepříznivého počasí ve velkém sále KD!
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Program KD Soběslav
Pravidelné akce:
· Úterý ....................................................18.00

ANONYMNÍ ALKOHOLICI
(kontakt 602 126 685)
BODY STYLING - cvičení ................19.00
· Středa ...................................................15.30
RÁČEK, dětský kroužek lid. písní a tanců
JITRA, soubor ....................................18.00
ZUMBA S LUCKOU ...........18.30 – 19.30
Spolek divadelních
ochotníků „CHVALOVSKÝ“ ............20.00
· Čtvrtek .................................................20.00
FINGERS
· Pátek ....................................................18.00
SOBĚSLAVSKÁ CHASA

Další program:
· Úterý 4. 6. ............................................14.30

MŠ Nerudova
„CESTUJEME S POHÁDKOU“,
vystoupení pro rodiče, velký sál
· Úterý 4. 6. ............................................20.00
KONCERT
Vzpomínka na Jiřího Blažka …, v KINĚ!
· Středa 5. 6.
ZUŠ – KONCERT,
Galerie v kostele sv. Marka!
· Čtvrtek 6. 6.
ZUŠ – KONCERT,
Galerie v kostele sv. Marka!
· Čtvrtek 13. 6. .......................................13.00
Zadáno - ZO OS Kovo Lada, velký sál
· Čtvrtek 13. 6. .......................................17.00
ASTRÁL
· Sobota 15. 6. ........................................20.00
GARANT – KONCERT, velký sál
ABITURIENTI, krb ...........................18.00
· Neděle 16. 6. .......................................15.00
Divadélko Kos, „O SELCE LAKOMCE“,
pohádka, hrajeme ve dvoře v areálu KD –
v případě nepříznivého počasí ve velkém
sále!, vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná 2 ( 3..) dítě zdarma!
· Středa 19. 6. .........................................18.00
ZASTUPITELSTVO, malý sál
· Čtvrtek 20. 6. .......................................19.30
Divadelní spolek Chvalovský,
RAJČATŮM SE LETOS NEDAŘÍ, divadelní představení, velký sál, vstupné 80 Kč
· Sobota 22. 6. ..........................................8.00
KULIČKIÁDA – park u Hlásky,
startovné 10 Kč
· Středa 26. 6. .........................................16.00
Zadáno - ZŠ Komenského ul., velký sál
· Čtvrtek 27. 6. .......................................16.00
Zadáno – ZŠ E. Beneše, velký sál
· Čtvrtek 27. 6. .......................................15.00
Zadáno - ZŠ Komenského ul., KINO!
· Čtvrtek 4. 7. – 14. 7.
SETKÁNÍ S HUDBOU V SOBĚSLAVI
2013
· Pátek 5. 7. ............................................18.00
SOBĚSLAV – PASSAU, vernisáž, Galerie
v kostele sv. Marka
Informace o pořadech a aktuálním dění v KD
Soběslav: www.kdms.cz
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Pozvání na soběslavský Varhanní půlmaraton
Úterý 25. června 2013 v 17.00 (sv. Vít) a 19.00 (sv. Petr a Pavel)
Přestože by název akce mohl evokovat sportovní událost, tato noticka
nepojednává o běžeckém závodu, ale o koncertním podvečeru, v němž si
účinkující namísto štafety předávají hudební nástroj – píšťalové varhany.
Tato již tradiční červnová kulturní událost nabízí asi čtyři hodiny hudby
ve dvou soběslavských kostelích – špitálním sv. Víta a děkanském sv.
Petra a Pavla. Na letošním – v pořadí již pátém půlmaratonu – nabídnou
profesoři, studenti a absolventi českobudějovické konzervatoře pestrou
paletu hudby nejen pro varhany. Kromě varhan zazní dále například cembalo, trubka, cink nebo housle. Žádný z posluchačů není povinen zúčastnit se celého maratonu – může přijít a odejít (a případně se i po
občerstvení vrátit) podle libosti kdykoli mezi jednotlivými čísly programu. Doufáme, že i letošní soběslavský Varhanní půlmaraton, který se
může uskutečnit také díky podpoře soběslavského Děkanství a Kulturního domu města Soběslavi, se bude těšit stejnému zájmu jako předešlé ročníky.
Pavel Šmolík, profesor Konzervatoře v Č. Budějovicích
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BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN

Mateřská škola Nerudova Soběslav Vás srdečně zve do prostor městské knihovny na výstavu výtvarných prací „Barevné čarování“.
Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 13. června v 16.30 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

U příležitosti Mezinárodního dne památek 18. dubna si zájemci mohli
prohlédnout i soběslavský hrad – knihovnu, její podzemní prostory a věž
Hlásku. Prohlídka byla doplněna výstavou prací žáků ZUŠ Soběslav.
Konkurence jednoho z prvních slunných jarních dnů byla velká, a přesto
si cestu do hradu našla řada návštěvníků. Dopoledne to byly zejména děti
z mateřských škol, a to i ze Želče. Dětem se nejvíce líbilo tajemné podzemí a práce dětí ze ZUŠ – modely loutkových divadel. Zájem o prohlídku
byl značný, pracovnicím městského úřadu vypomáhaly i pracovnice
knihovny.
Hradní areál navštívila i řada lidí z jiných měst a obcí, kteří mají vztah
k památkám, k historii nebo k Soběslavi – narodili se zde, či navštěvovali
školu nebo příbuzné. Hodně se i vzpomínalo, jak to kdysi
bylo…
Akce vyvrcholila vernisáží výstavy
žáků ZUŠ Soběslav
a uzavřela tak den
plný velmi příjemných setkání.
Ing. arch.
Dagmar Buzu
MěÚ Soběslav

PŘEDNÁŠKA MIRKA VOJÁČKA
Životní cíl, aneb jak nalézt své jedinečné poslání? Všichni touží po
tom objevit skutečný, naplňující smysl svého života. Najít své vlastní poslání. Využít jedinečný talent, který byl každému dán. Kde se skrývá a co
pro nás jeho objevení může znamenat?
Středa 5. června od 17 hodin.

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Každoročně koncem školního roku připravuje městská knihovna ve
spolupráci se studenty knihovnictví ze Střední školy obchodu, služeb a řemesel v Táboře slavnostní pasování všech soběslavských prvňáčků na
čtenáře. Také letos je pozveme, aby předvedli své čtenářské umění a podstoupili tento slavnostní ceremoniál. V úterý 25. června dopoledne tak budou pasováni žáci prvních tříd Základní školy Komenského, ve středu 26.
června dopoledne žáci Základní školy E. Beneše.

KONZULTACE PRO ZDRAVÍ
Konzultant zdravé výživy Miroslav Němec – sobota 1. června.
Irisdiagnostik Jitka Hanzalová – úterý 11. a 25. června
(tel. 732 867 571).

SOBOTNÍ PROVOZ
V červnu bude městská knihovna otevřena také v sobotu 1. června od
9 do 12 hodin.

Výstava prací žáků ZUŠ Soběslav byla zahájena 18. dubna nádherným
hudebním vystoupením.
Alena Fremrová
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MŠ Nerudova
Zpíváme pro radost babičkám
Předškolní děti z hudebního kroužku potěšily jako každým rokem babičky a dědečky ze Senior domu v Soběslavi. V pondělí 13. května
přišly děti popřát ke Dni matek všem babičkám
a zdravotním sestřičkám. Hudební program
plný veselých písniček z pohádek o Smolíčkovi, Červené Karkulce, Bajajovi či loupežnících,
udělal radost snad všem divákům. Děti byly
moc šikovné, zpívaly, tancovaly a přednášely.
Odměnou za jejich vystoupení byl zasloužený
potlesk. Jak se tančí mazurka, ukázali malí tanečníci opravdu skvěle. Děti rozdaly babičkám
vlastnoručně zhotovená přáníčka a barevné kytičky. Na oplátku dostaly krásně ušité zajíčky.
Velká pochvala patří paním kuchařkám, které
upekly pro děti výborné řezy. Děti si moc
pochutnaly!
Děkujeme Ladě Haplové a Pavlíně Marešové za vstřícnost a milé přijetí. Při každém návštěvě se dětem u vás moc líbí a jsme rádi, že
děláme všem babičkám velkou radost.
Vedení MŠ Nerudova děkuje firmě Jihostav s.r.o., Jiřímu Kroupovi, za dodání nového
písku na pískoviště pro děti na školní zahradu a
firmě Dřevoprodej, Štěpánovi Staňkovi, který
věnoval dětem na školní zahradu dřevěný domek se skluzavkou.

POZVÁNKA
Výstava výtvarných prací a fotografií
dětí z MŠ Nerudova
„BAREVNÉ ČAROVÁNÍ“
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V SOBĚSLAVI
Vernisáž výstavy
čtvrtek 13. 6. 2013 od 16.30 hod.
Všichni jsou srdečně zváni!

Začátek výstavy zahájí děti
hudebním vystoupením

Kouzelná čarodějnická noc v MŠ Nerudova
Celé pondělí 29. 4. se v naší školce neslo v duchu čarodějnic. Hned ráno se sletěli všichni čarodějové a čarodějnice, aby už tradičním průvodem pozdravili město Soběslav.
Napnuté dušičky předškoláků se však nejvíce těšily na kouzelnou noc. Čekal je totiž podvečer
plný čarodějnických dobrodružství a hlavně „spinkání“ ve školce.
Všichni se v čarokrásných převlecích sešli v parčíku a neobvykle se jim otevřela vrátka školky
v 17:30. Na zahrádce děti přivítala Malá čarodějnice, se kterou skákaly přes ohniště a nacvičovaly
let na koštěti. Po vypití lektvaru se všichni vydali ke hradu do učení. Cestou plnili spoustu odvážných úkolů. Uznejte sami, kdo z vás by měl odvahu lovit různé potvůrky z láhve a některé dokonce
sníst? Zastávka na Promenádě byla pro malé čarodějnické učně náročná intelektuálně. Počítali,
skládali puzzle a poznávali jedovaté houby. V parku u hradu si poměřili pro změnu své fyzické dovednosti. Házeli myší do dálky nebo na terč, podlézali gumu nebo přecházeli po provazu. Věřte
nebo nevěřte, oči našich nejmenších spatřily u hradu Hláska i Bílou paní. Po návratu na zahrádku
mateřské školky si děti vyzkoušely své čarodějnické schopnosti, samy si totiž vykouzlily ohňostroj.
Plné dojmů a posilněné večeří (hadími ocásky sypanými popelem) naskákaly děti do připravených postýlek. A jako by těch zážitků a překvapení nebylo už ten den dost. To největší čekalo na děti
právě tam, v jejich postýlkách. Každý si pod polštářkem našel plyšového dinosaura. To se to krásně
usínalo! Ani pro tentokrát nevadilo, že maminka s tatínkem nejsou nablízku. Za to, že všechny dětičky byly moc šikovné, je čekala ráno kromě snídaně i čarodějnická medaile a diplom.
Celému kolektivu MŠ bych chtěla poděkovat za energii a čas, který našim nejmenším a nejdražším
při této kouzelné noci věnovali. Připravili jim zážitky, které činí dětství tím krásným. Monika Váchová
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MŠ DUHA
KDO BY NEMĚL RÁD ČOKOLÁDU…
Takových lidiček, kteří nemají rádi čokoládu, je opravdu velmi málo.
Většina lidí ji má rádo, ale málokdo ví, z čeho se vlastně čokoláda vyrábí,
kdy se poprvé objevila a kdo na ni vlastně přišel. A v naší MŠ DUHA to
již děti vědí. Ptáte se, kde to zjistily? Odpověď není žádné tajemství. 29. 4.
se naši nejstarší předškoláci vydali na výlet za poznáním. Do batohu dostali „studený oběd“, pití a dobrotu. Plán trasy byl jasně vyznačen. Směr
nádraží – odjezd vlakem do Tábora – cíl cesty – MUZEUM
ČOKOLÁDY. Forma přesunu z města do města děti nadchla. V dnešní
době většina rodin volí přesun co nejpohodlněji – autem. Informace, že
pojedeme vlakem, byla přijata s velkým nadšením a nutnými přípravami.
Rychlíkem jsme byli v Táboře raz dva, až dokonce některé děti posmutněly, že už musíme vystupovat. Ale touha po čokoládě byla silnější, a tak
přesun k samotnému muzeu byl víc než rychlý. Hned u vstupu se nás ujaly
velmi milé pracovnice muzea. Jedna polovina dětí mohla zhlédnout celou
expozici. Děti obdivovaly nádherné dorty z marcipánu. Postavy večerníčkových postav sklidily největší nadšení. Dále byla možnost na vlastní oči
zhlédnout výrobu bonbonu zkušenými cukráři. Nebo si poslechnout, jak
dlouhá cesta je, než se na Váš stůl dostane čokoládová dobrota. Dokonce
jsme se dozvěděli, že ve sklepě jsou dva pěkně zlobiví čerti, kteří si tam
tajně vaří taky tu svou čertovskou čokoládu. Druhá polovina dětí dostala
různě barevný marcipán, ze kterého podle své fantazie vykrajovaly či modelovaly drobné sladké dárky pro své nejbližší. Atmosféra v muzeu byla
více než příjemná. Děti si na památku odnesly sladký pamlsek. Ale i naše
návštěva musela skončit. Rozloučení nebylo vůbec smutné, protože plno
dětí slíbilo, že až nastane čas prázdnin, jistě se do muzea vrátí s rodiči a
sourozenci či babičkou nebo dědou. CO VY??? NEMÁTE CHUŤ SI
ZAMLSAT?

Ekologický výlet - děti ze zelené třídy byly zjistit, co všechno se dává do
sběrného dvora, a pozorovaly vyhozené věci v přírodě u Nového rybníka.

Maminky měly svátek
Ve všech třídách naší mateřské školy DUHA proběhly oslavy Dne maminek, na který se děti pečlivě připravovaly. Pro maminky upekly různé
dobroty a připravily jim i malé dárečky, které jim v závěru besídky s radostí
rozdaly. Leckteré mamince ukápla i slzička, ale víme, že to je slza štěstí a
dojetí. Nezapomněli jsme ani na babičky v Senior domě, vždyť i ony jsou
maminky. Děti ze zelené třídy je přišly potěšit svým vystoupením. Tancovaly, zpívaly a na konci vystoupení je obdarovaly malými dárky.
zaměstnanci MŠ DUHA
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Zápisy do mateřské školy přinesly radost, ale i obavy
Předškolní vzdělávání, a tedy mateřská škola, je prvním článkem vzdělávací soustavy u
nás.
Když tedy mluvíme o vzdělávání, musíme
důrazně podotknout, že z hlediska vývoje dítěte
se jedná o věk, který odpovídá třetímu roku. Do
té doby jsou potřeby dítěte odlišné a také péče
vyžaduje jiné podmínky než ty, které jsou nastaveny ministerstvem školství pro vzdělávání dětí
v mateřských školách.
Věk dítěte je jedním z důležitých kritérií pro
přijetí k předškolnímu vzdělávání, tedy i v případě zápisů do mateřských škol.
Přestože kolektiv dětí má svoji důležitou
roli, nemůže suplovat ani nahrazovat tu nejdůležitější instituci, kterou je rodina.
I v letošním roce kapacita naší školy nenabízí tolik volných míst, abychom mohli uspokojit
všechny zájemce. Naší velkou snahou bylo najít

co nejlepší cestu, abychom umístili děti, které
jsou již „zralé“ věkem i jejich osobnostní připraveností začít navštěvovat mateřskou školu
od 1. září 2013 a zároveň pomoci rodičům, kteří
nemohou sami zajistit celodenní vzdělávání a
péči svým dětem.
Děkujeme všem rodičům, které jsme při letošním přijímacím řízení neuspokojili, vážíme
si jejich porozumění a věříme, že čas strávený
naplno s jejich dětmi jim to zcela vynahradí a
my se zanedlouho opět setkáme.
Je třeba podotknout, že do mateřských škol
v našem městě se hlásí i děti ze spádových obcí,
které v současné době nemají své mateřské školy. Zřizovatelem obou soběslavských mateřských škol je město Soběslav, které nejen školy
zřizuje, ale zároveň nese na svých bedrech veškeré nemalé náklady s jejich provozováním.

Přátelství, respekt, kolegialita, vzájemná pomoc a serióznost by měla být mezi námi všemi,
mezi partnery, kterými jsou zajisté i všechny
naše okolní obce. Přestože v rámci přijímacích
kritérií byly bodově zvýhodňovány děti z našeho města, jsou taktéž přijímány i děti z obcí
okolních. Tím bychom rádi odpověděli na časté
dotazy, zda kapacity mateřských škol v našem
městě jsou pro naše děti dostačující.
Stabilitu poptávky na umístění v mateřských
školách nelze zajistit. Zaměstnanost rodičů, vývoj porodnosti, migraci či další okolnosti nelze
naplánovat ani vědomě řídit.
Jsme však rádi, že se opět v září setkáme
s novými mladými lidmi, dětmi, které si pro
svoje „žití“ vybrali naše město a jeho okolí.
Mgr. Alena Krejčová, ředitelka školy

Soběslavské školky letos nepřijmou třetinu dětí
Koncem dubna proběhly v obou soběslavských mateřských školkách zápisy. Kapacita
školek by měla stačit pro děti, jejichž rodiče se
vrací do práce. Stoprocentní spokojenost však
ředitelky nezaručí.
Každoročně přibude v evidenci obyvatel Soběslavi v průměru 60 narozených dětí. Dalších
zhruba 40 dětí se narodí každý rok ve spádových obcích patřící k Soběslavi (Klenovice,
Roudná, Vesce, Zaluží, Chlebov, Přehořov a
další). Počet dětí s trvalým pobytem v Soběslavi
se za poslední roky výrazně nemění. V letošním
roce je jen v Soběslavi 271 dětí „školkového
věku“, tzn. děti v rozmezí 3-6 let. Dle průzkumu
Hlásky by měly mít školky dostatečnou kapacitu, aby maminkám jejich děti přijaly. Problém je
však v tom, že do soběslavských školek se hlásí
děti i z okolních obcí, jejichž starostové se Soběslaví uzavřeli dohodu o předškolním vzdělávání dětí. Proto je ve školkách omezena
kapacita a tím pádem se do školek všechny děti
dostat nemohou. Ředitelky musí každoročně zamítnout až třetinu žádostí. Letos je to v MŠ
Duha přibližně 40 nepřijatých dětí a MŠ Nerudova 17.

Přednost mají starší děti
a předškoláci
Hlavním kritériem pro přijetí je v obou školkách předškolní věk dítěte. Školky mají ze zákona povinnost přijmout k předškolnímu
vzdělávání děti, které by měly za rok nastoupit
do základní školy. Další kritéria k přijetí doporučuje školkám obec, která je jejich zřizovatelem, ale poslední slovo ve schvalování žádosti
má ředitelka školky na základě směrnic. V posledních letech v obou školkách funguje systém
přijímání dětí na základě bodového ohodnocení,
které se upravuje každý rok. „Dle našeho názoru
je to nejprůhlednější a nejspravedlivější řešení,“
uvádí Alena Krejčová, ředitelka MŠ Duha a radní Soběslavi. Zjednodušeně řečeno, největší
šanci dostat se do školky mají děti narozené do
konce srpna, s trvalým pobytem v Soběslavi a

jejichž rodič se vrací do zaměstnání. Takové
děti by měly být letos umístěny všechny. Proč
ale nemohou být ve školkách všechny děti, jejichž rodiče by o to požádali? „Možnost rozšíření kapacity v jedné nebo druhé školce není tak
jednoduchá a hlavně nelze na poptávku po místech reagovat tak pružně, jak bychom si přáli,“
vysvětluje Krejčová. „Dle vývoje demografické
křivky obyvatelstva se očekává, že v příštích letech nastane pokles počtu narozených dětí. Stejný vývoj očekáváme i na Soběslavsku,“ uvádí
Irena Klečatská z odboru školství.

Maminky volí rodičovskou
na tři roky
Nejčastěji na tři roky plánují maminky v Soběslavi rodičovskou dovolenou. V mnoha případech však plynule přechází na mateřskou
s druhým dítětem. To je také jeden z důvodů,
proč radní nemusí řešit fakt, že ve městě chybějí
jesle. „Zatím jsme nezaznamenali stížnosti rodičů, že ve městě chybějí jesle,“ dodává Klečatská. Jesle zde nejsou tak žádané i díky tomu, že
většina maminek se nemusí okamžitě vracet do
zaměstnání a volit tak nejkratší možnou variantu rodičovské dovolené. Odboru školství také
není známo, že by některý ze soběslavských či
okolních zaměstnavatelů chtěl zřizovat firemní
školku.
Pro děti mladší 3 let v Soběslavi existuje alternativa v podobě Rodičovského centra Sobík,
které letos funguje již čtvrtým rokem. „Děti
spolu s rodiči navštěvují cvičení, herničku a mohou se zúčastnit i různých výletů. Bohužel zatím
nemůžeme rozšířit naše služby o hlídání dětí,
neboť nemáme k dispozici žádné vlastní prostory pro fungování centra,“ uvedla Ivana Hamajová, zakladatelka centra. V současné době působí
RC Sobík v družině „Nových škol“.

Mateřská a rodičovská dovolená:
ČR versus EU
V celoevropském měřítku existuje mnoho
podob mateřské a rodičovské dovolené. Česká

republika z tohoto srovnání vychází jako nejštědřejší země, která nechává maminky doma
nejdelší dobu. Dávky jsou sice štědré, ale většina maminek by raději uvítala dřívější návrat do
práce jak z finančních, tak z profesních důvodů.
V Česku však chybí zázemí pro nejmenší děti.
Chybí formy hlídání v podobě firemních školek,
chův, ale i finančně dostupné soukromé jesle a
školky. V současné době je ve státě spíše tendence vyplácet štědré sociální dávky, než investovat do rozvoje předškolní péče. Z ekonomického hlediska se však v tomto případě snižuje potenciál země.
Pro představu uvádíme několik podob mateřské v zemích EU.
Francie: Francouzky se nejčastěji vracejí do
práce tři až čtyři měsíce po porodu, přestože tato
země vykazuje nejvyšší porodnost v EU. Vysvětlení je jednoduché, ve Francii existuje propracovaný systém dávek, široká síť veřejných i
soukromých školek a jeslí, chův a au-pair, podpora zaměstnanosti žen.
Portugalsko: Placená mateřská zde trvá 6
měsíců, maminka může doma zůstat i déle, ale
stát ji už nic neplatí.
Španělsko: 16 týdnů po porodu dostávají
maminky 100% mzdu, pak mohou zůstat doma
s dítětem až do tří let avšak bez dávek.
Skandinávské země: Dánsko, Švédsko,
Finsko a Norsko jsou známé tím, že rovnoprávnost žen a mužů vstoupila i do rodičovské dovolené. V těchto zemích musí nějaký čas s dítětem
doma strávit otec. Ženy zde mají nejlepší podmínky pro skloubení mateřských a pracovních
povinností, státy mají kvalitní síť péče o děti, rodiče mají nárok na snížené úvazky.
Slovensko: nejblíže našemu modelu mateřské a rodičovské dovolené jsou naši východní
sousedé. Rodičovský příspěvek je poskytován
do tří let věku dítěte.
Michaela Pimperová
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Zprávičky ze
ZŠ E. Beneše
Coca – Cola školský pohár
V úterý 30.4. se družstvo
děvčat 8. a 9. ročníku zúčastnilo fotbalového
turnaje Coca – Cola školský pohár v Dolním
Bukovsku. V konkurenci čtyř týmů z jihočeského kraje obsadilo konečnou 3. příčku. Vzhledem k tomu, že do dalšího kola postupuje jen
vítěz, naše cesta tímto turnajem pro letošní rok
končí. Zúčastněným dívkám děkuji za reprezentaci i přípravu na tento turnaj a přeji, aby jim zápal pro tuto týmovou hru vydržel i na příští rok.
JP

Pohár rozhlasu
Dne 9. 5. se v Táboře uskutečnilo atletické
klání o Pohár rozhlasu. Žáci naší školy si vedli
takto:
ml. žáci – 5. místo, st. žáci – 11.,
ml. žákyně – 12., st. žákyně – 7. místo
Blahopřejeme.
DV

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH
CYKLISTŮ
V úterý 14. 5. se v Táboře konalo okresní
kolo dopravní soutěže mladých cyklistů.
Družstva mladších (5. a 6. ročník) a starších
žáků (7. až 9. ročník) soutěžila v pěti disciplínách: dopravních testech, jízdě na dopravním
hřišti, jízdě zručnosti, první pomoci a nově práci
s mapou. Obě hlídky naší školy si vedly na výbornou a odměnou mladším žákům za jejich výkon bylo celkové třetí místo. Bronzovou příčku
vybojovali: Kateřina Bílá (5.B), Amálie Šťastná
(6.A), Jiří Brt a Erik Himpan (oba 6.B). Za starší
žáky soutěžili: Veronika Čermáková, Veronika
Papačová (obě 8.B), Filip Žemlička (7.B) a Ondřej Diviš (7.A), kteří obsadili neoblíbené
4. místo, ale i oni byli spokojeni. Mezi jednotlivci byla nejlepší Katka Bílá, která se celkově
umístila na 8. místě a mezi staršími Filip
Žemlička na 6. místě. (viz foto vpravo dole)
Všem žákům gratuluji a děkuji za odvahu a
bojovnost, kterou předvedli.
LK

Beseda s Petrou Braunovou â

Dne 12. dubna se v naší škole uskutečnila
beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou.
Paní spisovatelka nám vypravovala, jak své
knížky píše a jednu nedokončenou knihu nám i
ukázala. Společně jsme si povídali o tom, co bychom v té nedokončené knize změnili.

Na besedu s Petrou Braunovou byly pozvány
čtvrté až šesté třídy. Beseda byla poučná a získali jsme více informací o tom, jak vznikají knihy a ilustrace v nich.
Tereza Bierlová 6. B

Poznávací zájezd - Francie
Dne 29. dubna jsme se dočkali odjezdu do
Francie. Cesta byla dlouhá, v autobuse jsme
poznali nové kamarády ze základní školy
z Dubného. Po třináctihodinové cestě jsme konečně dorazili do Remeše, kde jsme byli na jeden den ubytováni. V doprovodu paní
průvodkyně jsme jeli na večerní prohlídku historické části města. Druhý den v dopoledních
jsme vyrazili do vysněné Paříže. Všichni byli
natěšení, až konečně uvidí Eiffelovu věž. Velkým překvapením byli černoši, kteří byli na
každém rohu a nabízeli nám malé přívěšky
Eiffelovek a další suvenýry. Když jsme se vzpamatovali, že jsme v půvabné Paříži, tak jsme se
vydali k Vítěznému oblouku. Večer, kdy byla
Eiffelova věž rozsvícená, jsme se na ni vydali.
Výtahem jsme dojeli do druhého patra a užívali
si ten nádherný pohled na Paříž. Další den jsme
viděli zámecké zahrady ve Versailles a spoustu
dalších památek v Paříži. Nakonec nás čekala
projížďka lodí po Seině. Čtvrtý den jsme vyrazili do muzea Louvre-jednoho z největších světových muzeí, kde jsme spatřili Monu Lisu a jiné
malířské skvosty. Odpoledne nás čekal Notre
Dame a čínská čtvrť. Večer jsme si došli na výbornou večeři o třech chodech. Nakonec jsme se
rozloučili s Paříží a přes noc jsme dojeli do Německa. V Německu jsme navštívili Norimberk,

kde jsme si prohlédli náměstí a tam jsme si
mohli koupit známé norimberské perníčky. A
pak tradááá domů! Všichni jsme byli unavení,
ale měli jsme radost, že jsme se mohli vydat do
Francie.
Tímto bychom chtěli poděkovat za nás za
všechny p. učitelkám Š. Zasadilové a K. Pölderlové, které nám umožnily se do Francie podívat.
Ženíšková a K. Průšová

Krajské kolo soutěže Sapere
Během března proběhlo krajské kolo soutěže
Sapere – vědět, jak žít.
Družstvo naší školy ve složení Veronika
Čermáková z 8. B, Irena Košťáková a Adam
Petráň, oba z 6. A, prokázalo výborné znalosti
ve zdravé výživě a zdravém životním stylu a obsadilo krásné 2. místo. Blahopřejeme.
ER

Zeměpisná olympiáda
Na naší škole proběhla zeměpisná olympiáda. Žáci šestých tříd se umístili takto: první byla
Tereza Bierlová, druhý Jan Soukup a třetí Martin Doucha, všichni z 6. B.
Ze sedmých tříd zvítězil Josef Záruba ze
7. A, druhé místo obsadil Filip Žemlička ze 7. B
a třetí je Adéla Pokorná ze 7.B.
Z osmých tříd byl nejlepší Filip Zimandl
z 8. B, druhé místo náleží Marii Matyášové z 8. B,
třetí je Martin Kaisler z 8.A. Gratulujeme. MŠ

Matematický klokan
V pátek 22. března se 244 žáků naší školy
zapojili do mezinárodní soutěže Matematický
pokračování na str. 12
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ZŠ
Komenského
Čarodějnický den
V úterý 30. 4. se ve škole vyrojily čarodějnice. Některé milé a líbivé, jiné hrůzostrašné až
děsivé. V převlecích byly nejenom děti, ale i
paní učitelky.
Žáci prvního stupně se pustili do čarodějnického rejdění.
Prvňákům a druhákům připravili program
žáci pátých tříd. Všichni se sešli v sokolovně,
kde pro ně byla připravena stanoviště. Děti plnily úkoly, za které dostaly razítka na papírového
hada. Po ukončení soutěží si vyzvedly drobné
sladkosti a medaile. Poté šly čarodějnickým
průvodem na náměstí, kde se přidaly ke svým

starším spolužákům z 3. a 4. tříd, kteří už tady
malovali křídami na zem. Náměstí bylo v tu
chvíli téměř plné tyčících se špiček kouzelnických klobouků a rychle se plnilo i nejrůznějšími
výtvarnými nápady.
Třeťáci a čtvrťáci poté pokračovali ve svém
programu, který vyvrcholil v kulturním domě
čarodějnickým rejem v rytmu posledních hitů a
soutěžemi s čarodějnickou tématikou, například
v hodu koštětem nebo havětí, foukání pavouků,
motání a rozmotávání, odměnou byla všem
drobná sladkost a také medaile.
Den se velmi vydařil a všichni byli určitě
spokojeni. Poděkování patří také páťákům, kteří
se podíleli na přípravě programu pro nejmladší
spolužáky.
Jana Holcová, Dominika Pincová

Exkurze na letiště
I letos jsme dětem nabídly atraktivní víkendový výlet se školní družinou. Na začátku května nás
autobus odvezl na Letiště Václava Havla v Praze.
V rámci prohlídky letiště jsme se dostali do míst, kam se běžný cestující nedostane. Už samotná
bezpečnostní kontrola byla pro děti zážitkem. Letištní autobus nás odvezl do těsné blízkosti letecké
dráhy. Měli jsme možnost pozorovat start i přistání různých typů letadel i tankování paliva na
letištní ploše. Viděli jsme i nejmodernější stanici Hasičské záchranné služby České republiky.
Spokojenost dětí a snad i rodičů je největší odměnou za náš volný čas, který jsme dětem věnovaly.
Kolektiv vychovatelek ŠD
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Zprávičky ze ZŠ E. Beneše
dokončení ze str. 11
klokan. Nejúspěšnější v jednotlivých kategoriích byli tito žáci:
V kategorii Cvrček (žáci 2. a 3. tříd):
1. Agáta Červenková z 3. B
68 bodů
2. Lukáš Gabriš z 3. B
61 bodů
3. - 4. Martin Holub ze3. B a Bronislav Megis
ze 3. C
58 bodů
V kategorii Klokánek (žáci 4. a 5. tříd):
1. Petr Vančata z 5. B
115 bodů
2. Marie Růžičková z 5. B
113 bodů
3. Karolína Straková z 5. B
109 bodů
V kategorii Benjamín (žáci 6. a 7. tříd):
1. Martin Doucha z 6. B
78 bodů
2. Andrea Capounová z 7. B
74 bodů
3. Erika Strychová ze 7. A
71 bodů
V kategorii Kadet (žáci 8. a 9. tříd):
1. Milan Žemlička z 9. B
69 bodů
2. Jaroslav Fousek z 9. A
43 bodů
3. Viola Kratochvílová z 9. A
33 bodů
Gratulujeme vítězům a všem zúčastněným
děkujeme na snahu.
ER

Odznak všestrannosti
olympijských vítězů v Táboře

Návštěva pekárny
„Adélka“ Pelhřimov
V pátek 19. dubna si žáci tříd 3. A a 3. B vyjeli
na exkurzi do pekárny Adélka. Cesta autobusem
příjemně uběhla a než jsme se nadáli, parkovali
jsme na rozlehlém prostranství pekárny.
Poté si pro nás přišla výrobní ředitelka s kolegyní, dovedly nás na provozovnu a rozdělily
na dvě skupiny. Dostali jsme krásné čepičky
(dospělí i pláště) a prohlídka mohla začít. Viděli
jsme kompletní výrobu chleba od zadělání těsta,
porcování, válení do ošatek, přes kynutí, pečení a
nakonec ukládání upečeného do přepravek. Děti
zajímala i výroba rohlíků, které jsme mohli ještě
teplé a křehké ochutnat. Dále jsme nahlédli do
výrobny sladkého pečiva, kde některé fascinovala tvorba velkých koláčů a makového závinu.
Zde si každý mohl vyzkoušet uválet a uplést housku. Prohlídku jsme zakončili ve výrobně zákusků. Poučení, ale i vyčerpaní jsme za vše
poděkovali a slíbili namalování obrázků z prohlídky pekárny.
Na závěr vydařené exkurze nemohla chybět
návštěva náměstí s obchůdky a jako překvapení
Muzeum strašidel, kde jsme viděli repliky
nadpřirozených bytostí.
Domů se všichni vraceli spokojení a se
spoustou zážitků.
M. Kubů

à

V pátek 3. 5. se vybraní žáci naší školy
zúčastnili okresního kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů na ZŠ Zborovská v Táboře. Na startu bylo celkem 13 škol (14 družstev) a
192 závodníků.
Naše výprava měla dvě družstva skládající
se ze čtyř chlapců a čtyř dívek.
V jednotlivcích soutěžilo pět chlapců a tři
dívky. Všichni změřili své síly v celkem sedmi
atletických a halových disciplínách (60 m, švihadlo, trojskok, kliky, hod medicinbalem, lehy
– sedy, driblink).
V soutěži družstev jsme obsadili v celkovém
pořadí osmé místo a mezi nejlepší jednotlivce se
probojovali ve svých kategoriích Aneta Zemanová z 8. A (3. místo), Veronika Fördösová
z 5. A (3. místo) a nejlepší byl Prokop Žák ze

4. A (1. místo), který si svými vynikajícími
výkony zajistil postup do krajského kola.
Táborské okresní kolo OVOV mělo velmi
dobrou sportovní úroveň i přes nepříznivé počasí. Celá naše šestnáctičlenná výprava během
soutěže podávala vynikající výkony a patří jim
za to velké poděkování.
Prokopu Žákovi přejeme hodně štěstí a úspěchů v krajském kole.
Věra Ježková

červen 2013

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Eurorébus

Krajské kolo soutěže
Jihočeský zvonek

Dne 26.4. 2013 se konalo krajské kolo soutěže Eurorébus. Stejně jako v loňském roce se letos konala soutěž i pro děti z 1. stupně základní
školy. Do klání s ostatními školami bylo vysláno tříčlenné družstvo ve složení Jaroslav Peterka (3. tř.), Lenka Novotná (4. tř.) a Michaela
Pejšová (5. tř.). Naše družstvo se s nástrahami
Eurorébusu vypořádalo jako druhé nejlepší a
děti si odvezly nejen stříbrné medaile, ale také
postup do celorepublikového finále.
Všem třem děkujeme za skvělý výkon a přejeme hodně úspěchů v Praze. Ludmila Hrušková

Instalatéři ze SŠŘ a ZŠ Soběslav na celostátní soutěži v Brně
Dne 19. 3. se uskutečnilo krajské kolo v odborných dovednostech „Učeň instalatér 2013“
v Českých Budějovicích, kde se umístili naši
žáci třetího ročníku Jan Huml a Dominik Fiala
celkově na druhém místě v soutěži družstev.
V soutěži jednotlivců byl Jan Huml na druhém
místě a stal se členem týmu, který soutěžil za Jihočeský kraj. Republikové kolo se konalo
v Brně 24. – 27. 4. 2013. Družstvo Jihočeského
kraje se umístilo na šestém místě z třinácti
účastníků a v dílčí soutěži „Nejlepší topenář“
obsadil náš Jan Huml třetí místo z dvaceti šesti
soutěžících.
Oběma soutěžícím gratulujeme za dosažené
výsledky.

Nejlepší opravář v republice
je ze SŠŘ a ZŠ Soběslav!
David Novotný je žákem třetího ročníku
Střední školy řemeslné a ZŠ, Soběslav, Wilsonova 405. Za necelý měsíc bude skládat závěrečné zkoušky, aby získal výuční list v oboru
Opravář zemědělských strojů. A je nejlepším
opravářem v republice!
Ve dnech 6. a 7. května 2013 se zúčastnil Celostátní soutěže učňů v oboru Opravář zemědělských strojů, která se konala ve Středním
odborném učilišti v Bruntálu. Bylo zde přítomno
32 škol z celé České republiky. Soutěž probíhala
v disciplinách: zámečnická dílna, soustružna, autoelektrika, svařovna, test z technologie, poznávací test, oprava zemědělských strojů a
autoškola-test. Za každou školu soutěžil jeden
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soutěžící, a aby byla soutěž regulérní, soutěžili
anonymně – pouze pod vylosovanými čísly. Škola, která zajišťuje soutěž, nevysílá soutěžícího,
protože výsledky jednotlivých disciplin hodnotí
pedagogičtí pracovníci z pořádajícího SOU.
David získal 359 bodů z maximálních 400 a
stal se absolutním vítězem soutěže. Na druhém
a třetím místě se umístili soutěžící ze SOŠ a
SOU Vlašim s 355 body a z SOU Blatná s 348
body.

Dne 7. května se žákyně naší školy Aneta
Zemanová z 8. A zúčastnila krajského kola
pěvecké soutěže Jihočeský zvonek v Českých
Budějovicích. Soutěžilo se opět ve čtyřech
kategoriích – v sólovém a komorním zpěvu.
Celkem jsme slyšeli 34 vystoupení. Ve čtvrté
kategorii, ve které soutěžila naše žákyně, zpívali žáci 8. - 9. tříd základních škol a žáci 3. a
4. ročníků víceletých gymnázií.
Aneta Zemanová za své vystoupení s písní Cascada - Everytime We Touch byla oceněna stříbrným pásmem. Za tento úspěch jí
blahopřejeme.
Mgr. Jana Smíšková
Davide, ještě jednou gratulujeme a přejeme
hodně dalších úspěchů.
Tento výsledek je dokladem toho, že naše
malá škola učí kvalitní řemeslo a je schopná
konkurovat i větším a „bohatším“ školám v republice.
Mgr. Alena Háková
zástupce ředitele pro technické obory

Poslední zvonění na Gymnáziu v Soběslavi
Posledním zvoněním dne 26. dubna zakončili své školní vyučování na Gymnáziu v Soběslavi
studenti a studentky maturitních ročníků čtyřletého a šestiletého studia a ceremoniálně předali své
výsostné postavení ve škole následujícím nižším ročníkům. Tímto rozloučením se školou ale pro ně
učení nekončí – čeká je ještě náročná příprava na maturitní zkoušky a poté přijímací zkoušky na
vysoké školy.
Na snímcích maturanti ze třídy 4. A v převleku za bezdomovce a třídy 6. B coby bohové.
-jk-
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VÝTVARNÍCI REGIONU
Již měsíc jsou otevřené naše expoziční a výstavní objekty, v nichž jsme Vám v květnu nabídli trojici výtvarně zaměřených výstav. 26. 4.
jsme v Rožmberském domě zahájili za účasti
více než 80 zájemců první z nich – retrospektivní výstavu obrazů Jana Holce, rodáka z Třebějic
na Soběslavsku, nazvanou Pohledy vzhůru.
Vernisáž deváté výstavy prací místních keramiků (tentokrát s názvem Napříč staletími), tvořících v DDM Soběslav pod vedením Jany
Povondrové, přilákala 3. 5. do Smrčkova domu
dokonce na 170 návštěvníků. 65 účastníků pak
zhlédlo 7. 5. ve Weisově domě vernisáž výstavy
prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Veselí n. L.
nazvanou Vše je v pohybu. Všechny uvedené
výstavy končí 1. anebo 2. 6., ihned poté
začínáme s přípravou těch následujících.
Umělecký zážitek chceme návštěvníkům
muzea nabídnout i v letních měsících. Od 5. 6.
až do 25. 8. se o něj dozajista postará výstava
JOSEF KILIAN – OBRAZY
pořádaná k nedožitým 95. narozeninám akademického malíře, který se narodil v Soběslavi
a na Soběslavsko se často vracel i ze svého pražského působiště. Medailon Josefa Kiliana
najdete v červencovém čísle.

SOKOTRA – POSLEDNÍ STŘÍPKY
OSTROVNÍHO RÁJE
Hlavní výstava Blatského muzea v Soběslavi v letošním roce, která se bude věnovat jemenskému ostrovu Sokotra a jeho přírodním i
etnickým krásám, bude zahájena vernisáží
v pondělí 10. 6. v 18:00. Volně tak již potřetí navážeme na výstavní cyklus „Ostrovy“, v jehož
rámci byly v minulých letech představeny Nový
Zéland a Madagaskar. Výstavní sály v přízemí

Rožmberského i Smrčkova domu návštěvníkům
nabídnou prostřednictvím fotografií pohled nejen na přírodní krásy tohoto jedinečného ostrova v Indickém oceánu. Uvidíte také místní
keramiku, tradiční ženský i mužský oděv, jeho
doplňky a předměty denní potřeby. Předností
Sokotry byla v minulých staletích především
produkce dračí krve z dračince rumělkového
(Dracaena cinnabari), kadidla (pryskyřice z kadidlovníků, rod Boswellia), myrhy (pryskyřice
z myrhovníků, rod Commiphora) i léčivé šťávy
z Aloe perryi. Ukázky přírodnin přiblíží přírodovědnou hodnotu ostrova, jenž se může pyšnit
nesčetnými zástupci fauny i flóry, kteří se nenacházejí nikde jinde na světě. Ne nadarmo se ostrovu Sokotra přezdívá Galapágy Indického
oceánu. Výstavu pořádáme ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Hlavním autorem výstavy i
fotografií je Ing. Zdeněk Čermák Ph.D., který
tento ráj na zemi navštívil již několikrát v rámci
výzkumných i rozvojových projektů. Přijďte se
seznámit s ojedinělým světem, který tu je na
Zemi současně s tím naším a jehož krásy se
rychle proměňují a pomalu i mizí!
Rádi Vás přivítáme již na vernisáži, kde budete moci ochutnat jemenské datle či černý čaj,
ale také přiblížit si orientální atmosféru vůní kadidla a prostřednictvím tanečního vystoupení
zástupců Školy orientálních tanců Intessar
z Českých Budějovic, které rytmicky doprovodí
bubenická formace Gamar také z jihočeské
metropole.

NEZNÁMÝ SVĚT DROBNÝCH
SAVCŮ
Je tomu již osm let, co jsme v Rožmberském
domě zahajovali výstavu Neznámý svět drobných savců, představující kompletní přehled
fauny drobných savců ČR. Od té doby výstava
putovala po muzeích a výstavních sálech Čech a
Moravy (Tábor, České Budějovice, Votice, Týnec nad Sázavou, Říčany, Kladno, Plzeň, Cheb,
Mariánské Lázně, Nejdek, Sokolov, Chomutov,
Vrchlabí, Chrudim, Jihlava, Pacov, Valašské
Meziříčí, Prostějov) a z nich se vrací na svou
derniéru zpět do Blatského muzea, tentokrát do
Veselí n. L.

Od 8. 6. do 18. 8. budou ve Weisově domě k
vidění fotografie jednotlivých druhů drobných
savců (hmyzožravců, hlodavců a letounů) a jejich biotopů, jejichž autorem je RNDr. Miloš
Anděra, CSc. z pražského Národního muzea.
Fotografie jsou doplněny trojrozměrnými exponáty (vycpaniny, lebky a požerky vybraných
druhů) z muzejních sbírek.

LOUTNA ČESKÁ
Kulturní událostí nejen předešlého měsíce se
stal koncert skladeb Adama Michny z Otradovic ze sbírky Loutna česká, který se uskutečnil
5. 5. v kostele sv. Víta. Pražský komorní soubor
Ritornello, který vede Michael Pospíšil – Properius, si pro nás připravil téměř dvouhodinový
program obsahující nejen všechny skladby uvedené sbírky, ale také zasvěcený výklad k jednotlivým písním. Díky tomu mohli všichni
návštěvníci koncertu (a byla jich celá stovka)
obdivovat barokní hudbu a současně nahlédnout i do její komplikované symboliky. Michael
Pospíšil si naopak cenil jak hojné účasti, tak samotného pozvání a zájmu soběslavských institucí o Michnovu hudbu. V té souvislosti je třeba
poděkovat městu Soběslav a místní římskokatolické farnosti, bez jejichž přispění bychom koncert nemohli realizovat. A poděkování patří také
panu Kozlíčkovi, který byl autorem myšlenky
koncertem připomenout 360. výročí vydání
písňové sbírky Loutna česká.
Originální výtisk Loutny české z roku
1653 z našich historických knihovních fondů, který je jediným dochovaným exemplářem sbírky, je jako “exponát roku”
mimořádně až do 30. 9. k vidění ve Smrčkově
domě. Soběslavské veřejnosti je takto představen vůbec poprvé, dosud byl vystaven
pouze v rámci rozsáhlé výstavy Sláva barokní Čechie v roce 2001 na Pražském hradě.
Spolu s pohledem na originál nabízíme i
možnost listování faksimilovým vydáním a
současně monografií o Loutně české z pera
hudebního teoretika PhDr. Martina Horyny,
Ph.D., který na toto téma také promluví při
přednášce v rámci dalšího ročníku cyklu Stapokračování na str. 15
ré i nové zvěsti.
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Blatské muzeum
dokončení ze str. 14

Blatské muzeum ve Veselí nad Lužnicí
a folklorní soubor Blatka Vás srdečně zvou na
koncert JARO NA BLATECH V PÍSNÍCH
KARLA WEISE, který se koná ve středu
19. 6. od 18:00 ve Weisově domě.
nnn

PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM
Po úvodních Vítáních ptačího zpěvu a exkurzi za obojživelníky na Borkovická blata, jíž
se i přes deštivé počasí 11. 5. zúčastnilo nečekaných šest desítek zájemců, tentokrát nabízíme
tři exkurze zaměřené na poznávání rostlin a hub.
Kompletní program cyklu najdete v letácích,
které jsou k dispozici v muzeu, anebo na inter.
stránkách www.blatskemuzeum.cz.

neděle 2. 6.
· Za vodními a mokřadními rostlinami na

Dráchovské tůně
botanická exkurze do přírodní rezervace,
představující jedinečnou ukázku přirozené
nivy Lužnice se slepými rameny, tůněmi a
okolními mokřadními porosty a nivními loukami
vedoucí: RNDr. Daniel Abazid
sraz: Dráchov, most přes Lužnici, 9:30
doprava na místo srazu: autobusem Soběslav,
zimní stadion 9:04 – Dráchov, rozc. 9:10,
odtud cca 700 m pěšky k mostu v obci
délka trasy: cca 3 km

neděle 16. 6.
· Výlet na Červené blato – nejznámější rašeli-

niště Třeboňska
procházka do nitra jednoho z nejrozsáhlejších českých pánevních rašelinišť, v němž
podobně jako na Borkovických blatech rostou blatky či rojovníky a které je chráněné
formou národní přírodní rezervace
vedoucí: Mgr. Andrea Kučerová, Ph.D.
sraz: Jiříkovo Údolí (cca 3 km jižně od Šalmanovic, při silnici Třeboň – Nové Hrady),
začátek naučné stezky, 11:00
doprava na místo srazu: vlakem Soběslav
9:10 – Veselí n. L. 9:19, přestup na vlak směr
České Velenice: Veselí n. L. 9:43 – Hrdlořezy 10:35, následně autem – zájem o cestu autem je třeba předem domluvit na tel. čísle
734 570 330, délka trasy: cca 4 km

sobota 29. 6.
· Houby na vápencích Kladrubské

a/nebo Pacovy hory
exkurze do přírodních rezervací Kladrubská
a/nebo Pacova hora, které díky svému vápencovému podkladu představují mimořádně
cenné mykologické lokality
vedoucí: Pavel Špinar
sraz: Chýnovská jeskyně, 9:30 hod.
délka trasy: cca 2 – 6 km (podle zvolené trasy)
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Hudebně literární
seskupení HAMAVE
ve složení
Hana Žvachtová – soprán
Martina Pechová – varhanní a
klavírní a doprovod
Věra Hanzalová – průvodní slovo
a jejich hosté
Vás srdečně zvou u příležitosti
svátku Petra a Pavla
v sobotu 29. června 2013
v 18.00 hodin do chrámu
sv. Petra a Pavla v Soběslavi
na první
Svatopetrský koncert.

nnn

Na muzejní akce Vás i za své kolegy srdečně zvou
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Zuzana Čermáková

Loutna česká v podání skupiny Ritornello
aneb (něco jako-) recenze očima/ušima hudebního amatéra
Z Prahy do Soběslavi přes Tábor cesta dlouhá, leč malebná. Do útulného
kostela sv. Víta v Soběslavi jsme dorazili až mezi posledními. Jaké bylo
naše překvapení, když lavice kostela (nevelkého) praskaly ve švech! – a
mladší a pozdější příchozí byli odsouzeni celý koncert absolvovat vstoje,
solidárně s protagonisty hudebního tělesa Ritornello pod vedením uměleckého vedoucího Michaela Pospíšila. Vida, jaký je zájem o hodnotnou kulturní akci, kterou spolupořádali lokální nadšenci hudby, historie a kultury
ve spolupráci s Blatským muzeem, městem Soběslaví a místní Římskokatolickou farností. Využili jsme tajného doporučení „pro vyvolené“ a přemístili se na kůr, kde byl pohled do lodi gotického kostela ještě krásnější.
Koncert byl koncipován opravdu přátelsky – všech 13 písní Loutny české
bylo jednotlivě komentováno uměleckým vedoucím, aby i největší neznalci (tedy my) rozpoznali obsah a symboliku skladeb, jejich pořadí, duchovní
a společenský význam i základy v starších středověkých písních a nápěvech zemí střední a jižní Evropy. V podání Ritornella zazněla Loutna velmi
autenticky a intimně, hraná na dobové nástroje, které svými medovými
tóny doprovázely vícehlasé party i sóla (pokud máte Loutnu naposlouchanou v provedení jiného hudebního tělesa, bylo třeba si během prvních písní
na tento styl trochu „navyknout“, nicméně i sám Michna nabádal k úpravě
své původní předlohy v duchu „jak se komu líbí“). Byť jsem příznivcem poměrně jednoduššího melodického zpracování podobných děl, rozvedení
hlavních melodií do barvitých polyfonií přidalo na zajímavosti - až po chvíli jste vlastně odhadli, o kterou skladbu se jedná - a celkově nebylo na škodu. Tempo a dynamika jednotlivých písní byla rozdílná, od lyricky
pomalých až po poněkud „divočejší“ verze (Smutek bláznivých panen,
Žehnání s světem). Alespoň pro mne byla ale vrcholem píseň nejznámější,
Nebeští kavalérové (Andělské přátelství), krásně gradující s postupným
přidáváním hlasů i nástrojů a majestátným bubnem v samotném závěru.
Myslím, že i aplaus po každé písni i na konci koncertu vyjadřoval to, jak se
celý večer líbil. Včetně kánonu na přídavek, kde si mohli s Ritornellem zazpívat všichni přítomní (první dvě řady lavic navíc i z několikametrového
svitku s partiturou). Zážitek? Určitě! Lokálního významu? Nikoliv! Ten, kdo
přišel, zažil navíc milý a komorní večer, který vycházel ze srdce a nadšení,
nikoliv od agentur a médií. Soběslavští: děkujeme! Jiří Juchelka, Praha
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SETKÁNÍ S HUDBOU V SOBĚSLAVI 2013
Opět se blíží začátek letních prázdnin a
s nimi přichází jubilejní pátý ročník tradičního
soběslavského hudebního festivalu komorní
hudby spojený s hudebními kurzy pro cca 35
frekventantů a nazvaný podle stejnojmenného
pořádajícího občanského sdružení Setkání
s hudbou.
Pražská nezisková organizace orientovaná
na produkci koncertů a hudebních dílen pořádá
tento hudební festival již pátým rokem, spolupořadateli festivalu jsou město Soběslav, ZUŠ
Soběslav a Kulturní dům města Soběslavi. Každý z ročníků se koná počátkem července, termín
toho letošního je od čtvrtka 4. 7. 2013 do soboty
13. 7. 2013 včetně a každý večer se můžete těšit
na zajímavý kulturní zážitek v podobě vždy
zcela originálního a jedinečného koncertu.

Workshop
Nedílnou součástí festivalu už od počátku
jeho existence je týdenní hudební workshop.
Letos se vyučuje v šesti oborech, přičemž lektory jsou známí pražští hudebníci a pedagogové.
Uměleckým ředitelem kurzů a festivalu je Petr
Hanzlík, hudební skladatel a producent (mj. kapelník v jižních Čechách dobře zavedeného vokálního kvarteta The Swings) a také zakládající
člen a předseda pořádajícího občanského sdružení Setkání s hudbou.
Pěveckou výuku letos zaštiťuje profesorka
pražské konzervatoře Zuzana Lászlóová, výuky
varhanní improvizace se u krásného barokního
stroje v kostele sv. Víta opět ujme varhaník a dirigent Jan Steyer, absolvent HAMU ve třídě
prof. Popelky a sbormistr renomovaných sborů
ČVUT a Pražského smíšeného sboru. Violon-

cellisté by se již jistě neobešli bez Tomáše Strašila, také pedagoga pražské konzervatoře,
uznávaného sólisty a uměleckého vedoucího orchestru Camerata Bohemica. Houslistům se věnuje další člen pedagogického sboru
konzervatoře a člen výtečného smyčcového
Apollon kvarteta Pavel Kudelásek za asistence
dalšího skvělého houslisty a pedagoga, člena
Bennewitzova kvarteta Štěpána Ježka. Poprvé
letos vznikla také violová třída, kterou povede
violista Zemlinského kvarteta Petr Holman. A
vynikající interpret a pedagog Tomáš Víšek se
postará již tradičně o klavíristy. Záštitu nad
festivalem převzal tradičně starosta města
Soběslavi Ing. Jindřich Bláha.

Festival
Na rozdíl od školní části Setkání, na níž se
vyučuje výhradně hudba klasická, festival je zaměřen multižánrově. Stalo se už dobře známou
skutečností, že tedy neuslyšíme pouze koncerty
ryze vážné hudby, dramaturgie překračuje meze
tohoto žánru.
Letos se tedy můžeme těšit například na naše
přední smyčcové Kvarteto Apollon, klavírní
Orbis Trio, přední evropskou hráčku na bicí nástroje Markétu Mazourovou, varhaníka Drahoslava Grice, „naší“ vynikající sopranistku Hanu
Žvachtovou, mozartovské árie v podání sopranistky Terezie Švarcové a basisty Daniela Klánského, a tradičně k nám zavítá vokální kvarteto
The Swings a americký jazzový zpěvák Lee
Andrew Davison.



Vstupné na většinu koncertů bude opět dobrovolné. Právě z toho důvodu by se festival ne-

mohl uskutečnit bez laskavého přispění našich
partnerů, kterými jsou: město Soběslav, Nadace
Život umělce, Nadace Český hudební fond,
OSA, Rašelina Soběslav a.s., GOLDIM s.r.o.,
GrECo JLT Czech Republic s.r.o., produkční
agentury Blue Season Art Agency a Tanja
Classical Music Agency, Reklamní ateliér Na
Pískách s.r.o., Ateliér Kročák architekt a
PHARMED CZ s.r.o. Mediálními partnery festivalu jsou Týdeník Rozhlas a Český rozhlas České Budějovice.
Z původního konceptu malé hudební dílny a
občasných doprovodných programů se během
let díky úsilí organizátorů a nebývalému zájmu
veřejnosti stala významná hudební událost na
jihu Čech. Jsme velmi rádi, že Soběslav v červenci již nežije pouze dechovkou, ale že zde má
své pevné místo také Setkání s hudbou
v Soběslavi.
Přijměte naše pozvání do koncertních prostor
kostela sv. Marka, kostela sv. Víta a do Kulturního domu města Soběslavi. Bude nám ctí, pokud
právě Vy se spolu s námi setkáte s hudbou.



Za organizátory Vás na Setkání s hudbou
v Soběslavi 2013 srdečně zvou
Petr Hanzlík, umělecký ředitel Setkání
a Mgr. Michaela Jindová, produkční festivalu

Každá písnička má svůj konec
Před pěti lety, 25. 5. 2008 ráno, dozněly poslední tóny melodie života pana Jiřího Blažka, ředitele a pedagoga Základní umělecké školy v Soběslavi.
Pro ty, kteří si chtějí připomenout jeho osobnost, se uskuteční v úterý 4. 6. 2013 ve Společenském centru Soběslavska (kino) koncert orchestru Dixie Outsiders CB z Českých Budějovic (s bubeníkem Jardou Blažkem), na který jsou srdečně zváni všichni příznivci hudby „lehčího žánru“.
Začátek je ve 20. 00 hod.
Na svého učitele, kamaráda, kolegu ze školy i z kapely si při kávě či jiném chutném moku můžete zavzpomínat již od 18.00 hodin v kinokavárně.
Za kolektiv zaměstnanců Irena Molíková
Základní umělecká škola Soběslav
pořádá ve spolupráci
s Kulturním domem Soběslav koncert
KAŽDÁ PÍSNIČKA MÁ SVŮJ KONEC
aneb
VZPOMÍNKY NA JIŘÍHO BLAŽKA
Kde: Společenské centrum (kino) Soběslav
Kdy: 4. 6. 2013 ve 20.00 hod.
Hraje: orchestr DIXIE OUTSIDERS CB z Českých Budějovic
Zpívá: Petra Chlebníčková
Pro všechny, kteří chtějí na svého učitele, kamaráda, kolegu ze školy i
z kapely zavzpomínat, bude od 18.00 hod. otevřena kavárna kina.
Vstupné dobrovolné
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Ve čtvrtek 25. dubna chodili v ulicích Soběslavi dobrovolníci – studenti místního gymnázia - a
nabízeli za příspěvek do kasičky barevné rolničky. Díky své chuti pomoci a hlavně díky vám, kteří
jste si rolničku koupili, napočítali na městském úřadě výtěžek 22 507 korun. Chtěli bychom touto
cestou poděkovat vám všem, kteří jste Rolničce přispěli nebo nám s organizací veřejné sbírky pomáhali. Díky vám byl celkový výtěžek 211 909 Kč a společně s darem z nadace Otto per Mille
umožní Rolničce koupit a zrekonstruovat již třetí chráněný byt v Soběslavi. Další dospělí lidé
s mentálním postižením tak díky asistenci, kterou jim chráněné bydlení nabízí, získají vlastní
domov a s ním i možnost prožít svůj život maximálně samostatně a důstojně.
Pokud jste Rolničkové dny minuli, a přesto byste chtěli chráněnému bydlení přispět, máte následující možnosti. V čajovně – kavárně Rolnička v Bezděkově ulici jsou barevné rolničky dál k dispozici. Za 30 Kč vhozených do zapečetěné kasičky si můžete vybrat barvu, jaká se vám bude líbit.
Anebo můžete odkudkoliv poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS (mezera) ROLNICKA na číslo
87777. Zpráva stojí 30 Kč, Rolnička obdrží 27 Kč. Poskytovatelem služby je Fórum dárců
www.darcovskasms.cz. Děkujeme, Vaše Rolnička

V pátek 7. 6. od 20.00 hodin
zahraje v Čajovně Rolničky
indie – folkové duo

THE RIVERMAN,
jejichž hudba je plná
dynamických zlomů,
výrazných melodií
a naléhavého projevu obou
zpěváků.
o
Poslechněte si na:
www.bandzone/theriverman

ZPRÁVIČKY Z RC SOBÍK
Konec dubna byl i u nás v Sobíku ve znamení pálení čarodějnic, i když
ne zcela tradičně. Nejdříve jsme si čarodějnici v herně vyrobili, ale čarodějnice nám utekla, lépe řečeno uletěla, ale naštěstí po sobě nechala stopy,
díky kterým se nám jí podařilo vypátrat. Pálení čarodějnic nakonec tedy
bylo opravdové, i když nám jí málem bylo líto. Opekli jsme si vuřty, zasoutěžili jsme si…zkrátka jsme si to všichni moc užili.
Rádi bychom touto cestou poděkovali TJ Spartak Soběslav za poskytnutí plovárny.
V květnu jsme po dlouhé době uspořádali výlet do českobudějovického Hopsaria, zájem byl veliký. Děti i rodiče se vyřádili, zajezdili si na dopravním hřišti, zaskákali na trampolínách, sjeli si po sjezdovce a ti
odvážní vlezli dokonce mezi čelisti žralokovi.
Den dětí oslavíme výletem do ZOO Jihlava, zájemci se mohou i nadále
hlásit na tel. č. 728 318 857 nebo na Facebooku.
Koncem června se s dětmi rozloučíme na koupališti akcí „Hurá prázdniny“ (datum bude upřesněno podle počasí).
Budeme se na vás těšit zase v září.
Tým RC Sobík
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Na pobytu s rodiči podesáté!
V květnu pracovníci Střediska rané péče zorganizovali čtyřdenní pobyt pro rodiny dětí s postižením, v pořadí již desátý. Začali jsme jezdit
v říjnu 2008 a od té doby každé jaro a podzim. Letošní pobyt předcházely
velké přípravy se sháněním nového místa – chtěli jsme změnu a zároveň
jsme potřebovali větší penzion, kam by nás mohlo jet více. Nakonec se
podařilo, vybrali jsme rodinný penzion Mlýn Kamenice u Orlické přehrady a nelitovali jsme! Paní majitelka byla velmi vstřícná, snížila nám cenu,
vyhověla našim přáním a požadavkům.
Tentokrát se pobytu zúčastnilo osm rodin z různých koutů Jihočeského kraje. Sešla se opět výborná parta lidí. Programy pro rodiče vedla naše
externí spolupracovnice, psycholožka Jitka Balcarová, po tři dny měli
také rodiče možnost individuálních rozhovorů s ní. Poradkyně rané péče
Eliška vedla prezentaci o iPadu a aplikacích, které se dají využít pro podporu komunikace a rozumových dovedností dětí, jeden večer jsme věnovali tématu Jak určovat hranice ve výchově. Letošní novinkou bylo
znakování - někteří rodiče navštěvují kurz znakové řeči, a tak jsme měli
možnost zkoušet a vidět znakovku v „terénu“. Je pěkné pozorovat, jak
děti na znakování reagují a samy se snaží ukazovat.
První dva dny nám přálo počasí, a tak jsme využili možnost být co nejvíce venku. Starší kluci dokonce lovili ryby v blízkém rybníku a oba byli
úspěšní! Volný čas zpestřila trampolína, s dětmi jsme chodili do lesa a na
výlety, kde jsme si jako odměnu dali zmzlinu. V deštivém počasí jsme
hodně vyráběli a hráli si v krásné velké herně. Samozřejmě s námi byli
dobrovolníci, kteří se věnovali dětem, aby se rodiče mohli účastnit programů a odpočinout si. Celý pobyt se mohl uskutečnit díky finanční
podpoře GE Money Bank, které děkujeme!
A co říkali na pobyt rodiče?

Nejvíce oceňovali
sezení s psycholožkou
Jitkou, práci dobrovolníků a týmu rané péče,
výtvarné tvoření, hlídání dětí, zajímavý program. Všichni jsme si
pochvalovali nové místo, a tak se těšíme na
podzimní pobyt opět do
Mlýnu Kamenice.
Za tým rané péče
Kateřina Růžičková

Informace z DDM
· V sobotu 8. 6. pořádáme šachový turnaj pro

·

·

·

·

Sázka na třináctku
V sobotu 4. května 2013 se tradičně v 9.00
hodin u hospody Hvížďalka sešlo třináct žen
v různém věku a různých profesí. Převažovala
profese důchodkyně - využití volného času –
cvičení Sokol a zbytek tvořilo už různorodé složení. Cíl a náplň sobotního dopoledne byl pro
všechny jednotný a jasný. Sázení stromků na
Svákově. Tentokrát to byla novinka v sázení,
vysazovaly jsme totiž sazenice lesní třešně. Asi
si dovedete představit, co samotnému vysazování předcházelo. Samozřejmě, milion všeteč-

ných otázek na adresu Ing. Petra Matouše, protože o lesní třešni jsme nevěděly zhola nic.
Když jsme se dozvěděly, že za sto let to bude
nádherný les, s chutí usilovnou jsme se ve dvojicích daly do sázení. I počasí bylo na naší straně.
Dozvěděly jsme se totiž, že v Soběslavi v tu samou dobu pršelo, ale Svákovu se déšť vyhnul.
Bohulibá práce pro les a přírodu byla odměněna
příjemným počasím, milou a přátelskou
atmosférou. Za dopoledne jsme vysázely 800
sazenic lesní třešně, samozřejmě snědly
svačinu, popovídaly, zasmály a vydaly se
spokojeně domů.
Za tým zdatných sazeček Věra Hanzalová

děti. Zahájení v 9.00 hodin v sále DDM. Turnaj je určen pro děti od 6 let. S sebou si vezměte obuv na přezutí.
Upozornění pro rodiče:
Zájmové kroužky v DDM budou ukončeny
v týdnu od 10. do 14. června.
V pátek 7. června se koná od 16.30 hodin informační schůzka pro rodiče dětí, které se
zúčastní letního tábora v Zahrádkách u Jindřichova Hradce (5. -14. 7. 2013). Na programu bude projednání zaměření tábora,
pojištění dětí, cyklistické vybavení atd.
V DDM jsou k dispozici přihlášky na letní
příměstské tábory
8. - 12. 7. a 15. - 19. 7.2013.
Přihlášené účastníky žádáme o jejich vyzvednutí a uhrazení táborů nejpozději do 7. června.
V termínu od 24. do 27. 6. pořádá SK Domeček při DDM letní soustředění oddílu házené
v Horní Plané pro družstvo minižactva a
družstvo mladších dorostenců.
Jaroslava Kohoutová

Změna místa konání dětských
rybářských závodů
Z důvodu problémů s kvalitou vody v roudenské pískovně jsou dětské rybářské závody pořádané ČRS MO Soběslav v sobotu
1. 6. 2013 přesunuty k vakovému jezu
v Soběslavi.
Závodů se mohou zúčastnit děti do 15 let, registrace účastníků od 6.30 hodin.
Zahájení vlastních závodů v 7.00 hodin.
ing. Radek Bryll, ČRS MO Soběslav

červen 2013

Již se stalo tradicí, že se koncem dubna promění náš altánek v čarodějnické doupě. Ještě
před tím, než se tak stane, mají čarodějnice práci
– musí svými košťaty vymetat oblohu a vyčarovat pěkné a slunečné počasí. Letos, když jsme
ještě začátkem dubna odmetali sníh, vůbec jsme
nevěřili, že se počasí umoudří, ale je vidět, že
čarodějky přece jen umí čarovat a košťata jsou
jim k užitku – opravdu vymetly oblohu tak, že
bylo krásné, slunečné počasí.
Přípravy začaly už den před tím, když jsme
zadělali těsto v díži a upekli čarodějnické sladkosti k „ďábelské kávičce“. Připravili jsme si
slavnostní čarodějnický oděv, načechrali naše
kadeře, vyhnali z nich pavouky a už tu byl den
„D“, den, kdy se čarodějky slétají a užijí si čarodějnického veselí. A aby to veselí bylo ještě veselejší, slétly se k nám naše známé babizny,
divoženky a čarodějky, z nedalekých domovů,
stejně tak jako v jiných letech. My jsme rádi, že
přijedou - pardon - přilétnou k nám a ony jsou
zase na oplátku rády u nás. Již máme mezi nimi
plno známých tváří, které rádi vidíme, vyměníme si názory, popovídáme si a zatančíme. Pro
dobrou náladu hrála muzika, a podávala se netradiční „čarodějnická krmě“, která se zapíjela
„ohnivou“ i „neohnivou“ vodou. Nálada byla
veselá, tančilo se a zpívalo až do pozdního večera. Čas utekl jako voda a museli jsme se rozlou-
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čit. Čarodějkám odpadly bradavice, změnily se
účesy a z lesních žínek, divoženek a „bab“
různého druhu se opět staly krásné babičky,
dědečkové, sestřičky a další personál domova.
Touto cestou jim všem, kteří se na přípravě
krásného odpoledne podíleli, děkujeme.
A nyní trošku vážněji – ale zase ne tak vážně,
aby nám z toho bylo smutno, protože květen je
nejen měsícem lásky, ale i měsícem, ve kterém
slaví svátek maminky jakéhokoliv věku – vždyť
i babičky jsou přece maminkami a těch si musíme o to víc vážit. A tak nám na tento svátek přišly popřát děti z MŠ Duha, děti z MŠ Nerudova,
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žáci základní školy Komenského, a aby těch
přáníček bylo ještě víc, tak se u nás konal koncert souboru Novita a vystoupení souboru
JITRA. Vystoupení byla velice pěkná, všem se
líbila a účinkujícím moc děkujeme.
Mgr. Lada Haplová, sociální pracovnice

V úterý 18. června od 9.30 do 11.30 h
přijede do Domu s pečovatelskou
službou v Mrázkově ul. poradkyně
z Centra pro sluchově postižené a
poskytne servis pro ty, kteří nosí
naslouchátka.

Oslava Dne matek Sdružené obce baráčníků Soběslav
Dne 11. 5. 2013 se sešli soběslavští baráčníci v Kulturním domě města
Soběslavi, aby oslavili svátek matek. Z moci rychtářského práva zahájil
rychtář obce soused Kastner zasedání, na kterém srdečně všechny přivítal
a popřál dobrého dne.
Zvláště přivítal tetičky z představenstva Veleobce, a to tetičku Trojanovou, župní panímaminku a syndičku černovického konšelstva tetičku
Píšovou, dále tetičku Pročkovou a rychtářku obce Úvaly a správcovou zotavovny Černovic tetičku Černou, kronikářku města Marii Klimešovou,
soubor Jitra a pana Černého z KDMS, který měl službu.
Po přivítání následovala vzpomínka na všechny zemřelé z řad baráčníků a také tichou vzpomínku věnovali pantatínkovi Vojtěchu Sommerovi,
který letos opustil naše řady. Protože je květen, měsíc, kdy jsme slavili konec 2. světové války, tak vzpomeňme i na ty, kteří zemřeli při osvobozování a v koncentračních táborech. V té době položilo mnoho vlastenců i
z řad baráčníků své životy. Na počest zazněla píseň “Končí ten čas“.
Následovala zpráva tetičky vzdělavatelky Musilové. Tetička gratulantka Šimků nám přečetla, kdo se narodil v měsíci květnu. I rychtář jménem svým a celé obce přál všem oslavencům hodně zdraví a štěstí.
Naše zasedání pozdravila tetička Trojanová, také pozvala do Kolína.
Dále naše zasedání pozdravila tetička Černá, která pozvala na rekreaci do
Černovic.
Slovo dostala i paní Klimešová, která hovořila o dětech z MŠ.
Tetička Svatoňová ke Dni matek složila báseň, kterou nám přečetla.
Rychtář soused Kastner se zamyslel nad oslavou Dne matek, také připomněl, co nás v nejbližší době čeká. Je to především velká oslava českého baráčnictva 22. června 2013 v Kolíně.
Soused rychtář pronesl slavnostní přípitek. Poté se ujali sousedé rozdávání malého dárku všem tetičkám. Následovalo vystoupení souboru
„Jitra“. Všechny potěšilo, že vystupovali v krojích. Pásmo bylo velmi
pěkné.

Ještě bych chtěla pozvat do naší baráčnické obce nové tetičky a sousedy, kteří mají rádi kroje a zvyky a chtějí se zapojit do udržování starých
tradic, účastnit se zájezdů i dalších akcí. Kontakt na tetičku Kastnerovou
je 725 881 119.
Napsala tetička Kastnerová, syndička a kronikářka OB Soběslav
Foto: Kastner Václav
Děkuji touto cestou posádce záchranné služby za ošetření dne 16. 4.
v nočních hodinách, kdy mne postihla náhlá srdeční slabost.
Věra Voráčková, Soběslav
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Stavění máje – z lesa až
na samotné náměstí
Stejně jako v letech předešlých, tak i v letošním roce uspořádala Soběslavská chasa mladá
na soběslavském náměstí Republiky program,
jehož hlavním hřebem bylo stavění májky
symbolizující jaro.
Kdo by si ovšem myslel, že májka je počin
vskutku nahodilý, ten se žel bohu šeredně mýlí.
Samotnému aktu vyzdvižení máje do předem
připravené jámy v podobě přes jeden metr hluboké díry totiž předchází nesčetné pečlivé
přípravy.
Vůbec počátek celého následného sledu
úkonů spočívá ve výběru ideálního stromu, jenž
by byl důsledným reprezentantem dominujícím
a hrdě tyčícím se nad většinou přilehlých obydlí, který bude zároveň vzbuzovat závist a žárlivost ztělesněnou v očích chlapců a mužů
žijících v přilehlém okolí Soběslavi. Po určení
ideálního kandidáta dojde k jeho pokácení a následnému opracování, kdy je oloupána veškerá
kůra včetně lýka tvořícího po jeho uschnutí nevzhledné hnědé až načernalé skvrny. Poté je
májka dopravena do dvora soběslavského

Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly v květnu:
· Toulavá kamera 16
· R. Fulghum: Vzpomínky na jedno dobro-

družství
· K. Follett: Zima světa
· J. Lebeda: S Medovníčkem do pohádky
· J. Kinney: Deník malého poseroutky 7

kulturního domu, kde přibližně dva měsíce
vysychá. Ani pak ovšem není zcela hotovo!
Těsně před samotným stavěním se hoši
z Chasy scházejí ještě jednou, a to na broušení a
hlazení máje, aby se na stromu po jeho postavení zdařile podařila rozplést všechna lana, jimiž
je májka během celého procesu stavění vyzdvihována. V tuto dobu se paralelně scházejí i děvčata tvořící věnec májky z čerstvého chvojí a
zdobící čerstvě z lesa přivezenou špičku. Následuje pečlivé zkompletování a výsledné přeměření. I letos není potřeba se studem červenat,
májka má úctyhodnou délku přes dvacet jeden
metr.
Nyní se ovšem dostáváme ke dni s velkým
D. Tento rok je jím úterý, třicátého dubna. Napětí by se dalo krájet a na náměstí jsou již přítomni první nedočkavci. S úderem třetí hodiny
odpolední vyrazí ze dvora soběslavského kulturního domu čtyři děvčata nesoucí věnec následována zbytkem děvčat ze souboru a dětí
z Ráčku, za nimiž jsou v závěsu se stromem na
ramenou pravidelně rozmístěni statní muži a
chlapci nesoucí nepříliš lehké břímě. Po téměř
půlkilometrové trase čeká hochy vysvobození v

Knihkupectví U sv. Víta Vás zve
na výstavu fotografií
ZRCADLA V KRAJINĚ
Uvidíte nejlepší fotografie druhého ročníku
fotografické soutěže pořádané
Fotoklubem Myslkovice.

15. 6. 2013 - 31. 7. 2013

Místní organizace Svazu tělesně postižených v Soběslavi se 16. 5.
sešla na své členské volební schůzi. Po pěti letech naší činnosti byly vypsány nové volby, na kterých byl zvolen výbor a nové vedení MO STP.
Při této příležitosti přijala pozvání předsedkyně OO STP v Táboře Zdena
Zeisová a jednatelka Vendulka Zemanová. Poděkovala všem za dobrou
práci. Pozvání přijal František Berka, starosta obce Skalice. Vystoupení
žákyň Základní umělecké školy ze Soběslavi pod vedením Ivy Hovorkové bylo zpestřením našeho setkání a zároveň dodatečným malým dárkem
maminkám ke Dni matek.
Dík patří též učňům odborného učiliště, obor cukrář, za jejich výborné
zákusky, které nám již tradičně připravují.
Děkuji všem členům za účast a těším se brzy při našich akcích na shledanou.
Eliška Plocková
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podobě náměstí, konečné destinace a budoucí
přibližně jednoměsíční domov májky.
Po pečlivém umotání zdvižných lan, za pomoci tradičních dvou párů klacků a lan, u nichž
nalezneme nejednoho udatného muže nejen
z řad přihlížejícího publika, je májka postupně
vyzvedávána až do doby, dokud úplně nezapadne do místa pro ni určeného. Teprve tehdy příběh příprav končí a za potlesku přítomného
publika se do akce připravuje dětský folklorní
soubor Soběslavský Ráček, jenž je posléze vystřídán vystoupením Soběslavské chasy mladé
završující blok vystoupení. Následně se akce
ujímá kapela Kocour&friends, která provází
posluchače až do pozdních večerních hodin.
Poté nezbývá už nic jiného než ohlídat májku proti jejímu možnému podříznutí do časného
rána, což se opět podařilo na jedničku. Závěrem
přijměte vřelý dík za hojnou účast na této akci a
za rok opět na viděnou.
Vojtěch Hrůša
Více foto na www.chasamlada.info

Výkup kožek
Pondělí 3. 6. 2013 u KD
Jirsíkova ul. v době
mezi 12.00 – 14.20 h

červen 2013
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Policejní zápisník
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 Dne 26. 4. 2013 řídil J. R. osobní motorové
vozidlo tov. zn. Mazda, po místní účelové komunikaci v ul. Wilsonova, kde byl zastaven a
kontrolován hlídkou OOP ČR Soběslav. Podrobil se dechové zkoušce přístrojem Dräger,
kdy naměřená hodnota alkoholu v dechu byla
1,62 a 1,57 promile. Svým jednáním se řidič
dopustil přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky.

Orgány OO PČR Soběslav byly za měsíc
duben 2013 řešeny převážně majetkové
trestné činy.
 Neznámý pachatel v době od 29. 4. 2013 do

Velké nýtovací pistole mají uplatnění zejména
ve stavebním průmyslu. Filip Šesták z firmy
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. finalizuje výrobek pro expedici

Nástup nové řady nýtovacích
pistolí pro mezinárodní
stavební průmysl
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., od roku
2001 výhradní výrobce nýtovacích pistolí s obchodní značkou Avdel, zahájil sériovou výrobu
pistolí řady 7343. Jedná se o zcela novou řadu nýtovacích pistolí určených pro práci s velkými
nýty, používaných zejména ve stavebním průmyslu.
Další novinkou je pistole s označením
73200, která nahradí stávající typ 07220. Opět
se jedná o velmi výkonný nástroj, určený k trhání větších nýtů, používaných v automobilovém
a stavebním průmyslu.
„Naši odborníci se podíleli na vývoji zejména
z pohledu technologie výroby dílů a svými zkušenostmi tak přispěli k tomu, že si pistole vyráběné v Motoru Jikov a dodávané do téměř celého
světa, udržují pozici na špičce světového žebříčku
v oblasti technologie nýtování. V současné době
vyrábíme pro firmu Avdel zhruba 8 tisíc nýtovacích pistolí ročně. Náš odběratel tímto sortimentem zásobuje takové firmy, jako jsou například
BMW, Ferrari, GM, MAN, STEELCASE, THULE
nebo WURTH,“ říká manažer pro prodej František
Řepa.
Redakce MOTOR JIKOV Group a.s.

30. 4. 2013 bez poškození vnikl do uzamčené
stavební buňky v oploceném areálu firmy
Dřevařské závody Soběslav, kde mají uskladněnou techniku firmy provádějící stavební
práce na D3, kdy z buňky odcizil bourací kladivo a dále benzínovou elektrocentrálu, maflík Bosch, rozbrus Asist, vrtačku Bosch.
 NP v době od 28. 4. 2013 do 29. 4. 2013 po
vysazení z pantů odcizil uzamčenou dvoukřídlou kovovou vstupní bránu z čističky odpadních vod v obci Sedlečko u Soběslavě,
čímž způsobil této obci škodu na odcizené
bráně ve výši 6.000,- Kč a 500,- Kč na visacím zámku, kterým byla brána uzamčena.
 NP v době od 26. 4. 2013 do 29. 4. 2013 nezjištěným způsobem překonal uzamčené víčko u nádrže nákladního automobilu tov. zn.
Volvo, zaparkovaného v ul. Riegrova. Z nádrže odcizil 400 l nafty, čímž způsobil škodu
ve výši 14.400,- Kč.

Z činnosti hasičů
Události PS Soběslav
14. 4. 2013 – 14. 5. 2013
 16. 4. Pomoc ZZS s transportem pacienta do
sanitního vozu.
 17. 4. Odstranění úniku provozních látek z jeřábu převráceného na stavbě dálnice D3. Při
události byla jedna osoba zraněna.
 18. 4. Požár suché trávy na ploše cca 600 m2
v obci Mlýny. Zásah provedly jednotky
HZS Jčk PS Soběslav, SDHO Tučapy a
Choustník.
 27. 4. Odstranění uniklých provozních náplní
z nákladního automobilu v Soběslavi, Riegrově ulici.

Firma České houby, a.s.
otevřela prodejnu
V novém areálu pěstírny žampionů v Soběslavi u hlavní silnice na adrese: ul. Nová 538 byla v květnu otevřena prodejna akciové společnosti České houby.
Prodejna je otevřena každý pracovní den od 9 do 11 hodin a od
14 do 16 hodin.
Nabízený sortiment je skutečně pestrý:
· Houby čerstvé (žampiony, hlíva ústřičná, shii-take)
· Sušené houby lesní a pěstované
· Ovocné saláty
· Sušené ovoce
· Výhonky Mungo baby (dvoudenní), Mungo big (sedmidenní),
ředkvička, vojtěška, mix hrášků, cizrna, červená čočka, trikolora.
K doplnění sortimentu firma nabízí japonskou pochoutku wasabi, přírodní nesolené kešu ořechy, houbové koření, zeleninové pasty, salátové krutony a houbové polotovary.
-jk-

 NP v době od 10. 4. 2013 do 11. 4. 2013 nezjištěným způsobem odstranil a odcizil uzamykatelné víčko nádrže pásového bagru,
zaparkovaného na staveništi dálnice mezi obcemi Myslkovice a Janov, ze kterého následně odcizil přibližně 240 litrů motorové nafty,
čímž způsobil firmě Metrostav celkovou škodu 14.600,- Kč.

 NP v době od 4. 4. 2013 do 9. 4. 0213, odcizil
ze střechy Restaurace Kajuta ul. Nová 20 m
měděného lemování v celkové hodnotě
10.000,- Kč. Odstraněním uvedených lemů
vznikla dále škoda na střešní krytině o rozloze
2
20 m v celkové výši 8.000,- Kč. Celková škoda ve výši 18.000,- Kč vznikla R. S.
OOP Soběslav

 5. 5. Odstranění ropných produktů vyteklých
na vozovku v Soběslavi.

 7. 5. Odstranění následků dopravní nehody







dodávkového automobilu u obce Klenovice.
Při nehodě nebyl nikdo zraněn.
8. 5. Otevření bytu v Myslkovicích.
9. 5. Vyproštění dítěte uvízlého na dětské
houpačce na sídl. Svákov v Soběslavi.
11. 5. Požár dřevěné kůlny v obci Řípec.
11. 5. Jednotka se zúčastnila společně s jednotkou SDHO Soběslav zkušební montáže
protipovodňových zábran na Černovickém
potoce a řece Lužnici.
14. 5. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů v Soběslavi. Při
nehodě byly zraněny dvě osoby.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice

Nechápu
Občas jsou pro mne některé věci nepochopitelné. Třeba to, že majitelé
psů stále ignorují to, že by měli po svých miláčcích uklízet. Chudák ten,
kdo vyšlápne psí exkrementy na chodníku, případně dítě, které si je přinese z parku domů nebo do školy v podrážce botasek. Mnozí pejskaři se totiž domnívají, že z trávy se to, co tam jejich pejsci zanechají, odstraňovat
nemusí.
Poslední dobou je pro mne nepochopitelná ještě jiná věc. Chodím venčit psa do parku u nádraží. Tam se již v zimě objevilo pod keřem několik,
tedy asi pět, tašek s domovním odpadem. I když byly po upozornění zaměstnanci správy města odstraněny, objevili se tam nyní znovu. Domnívám se, že tyto tašky tam odhazuje někdo z “dvojdomí”, které je naproti
parku. Pochybuji, že by někdo nesl odpad třeba z druhého konce města,
aby ho právě v tomto parku ukryl do keřů. Možná někdo posílá dítě s odpadky do popelnice, které ostatně od zmíněného keře jsou vzdálené pár
metrů a ani netuší, že ho místo do popelnice odhodí do keře. Ostatně nyní
byla jedna z tašek s vánočními motivy. Nejsou to právě odpadky z vaší
domácnosti?
Pokud toto dělá někdo z dospělých, mohu pouze pochybovat o jeho
zdravém rozumu.
Dagmar Pekáriková
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Nerudova 424, 392 01 Soběslav, info@kinosobeslav.cz, www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek: hodinu před představením, e-mailem nebo na tel. 381 214 956.

POZVÁNKA DO KINA V ČERVNU 2013
Milí diváci, léto je za dveřmi, plánujete dovolenou, co budete dělat o prázdninách a spoustu dalších věcí, ale nezapomínejte, že v kině si odpočinete a jistě se i
pobavíte. Věřte, že na to myslí především tvůrci, distributoři i my, abyste ve filmové nabídce našli zábavu, dobrodružství i poučení. Do kategorie komedie bez
výhrady spadá francouzská komedie „HURÁ NA FRANCII“ o dvou pasácích
ovcí z Taboulistánu odněkud ze střední Asie, kteří dostanou za úkol od prezidenta
propagovat svou zemi a jsou vysláni na životní misi do Francie s jediným cílem
zničit Eiffelovku. Těšili jsme se na Menzelovy Donšajny, ale bohužel jejich premiéra je posunuta až na podzim. Šušká se, že by se Jiří Menzel s tímto filmem
mohl dostat zase po letech do oscarového klání a to bude zřejmě ten důvod. Filmy
s těmito ambicemi jsou většinou uváděny současně s českou premiérou i na festivalech v zahraničí.
Severská filmová tvorba bude zastoupena válečným dramatem „KŘÍŽ CTI“.
Příběh je velmi prostý - svedeni osudovou náhodou musí dvě torza znepřátelených sestřelených posádek, britské a německé, dostát jednoduchému úkolu - přežít v drsné severské krajině. Sami uprostřed kruté zimy, blízko polárního kruhu, v
zemi věčného sněhu. Skrze společnou touhu přežít se zrodí neobvyklá přátelství.
Dalším středečním titulem je španělské krimi ověnčené cenami Goya „NEMAJÍ
POKOJ SVÉVOLNÍCI“. Film odhaluje těžko proniknutelné sítě prostituce,
špinavého obchodu s drogami, terorismu a zkorumpovaných policistů. Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery zachytily drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory. Co se opravdu děje na populárních zájezdech s obědem
zdarma. Proto stojí za to zopakovat dokument „ŠMEJDI“. Opět bude vstupné
zdarma pro diváky nad 65 let.
V červnu zopakujeme některé úspěšné tituly, jako „VELKÝ GATSBY“,
„IRON MAN 3“ a „RYCHLE A ZBĚSILE 6“, vrátíme se rovněž ke „KOVÁŘI
Z PODLESÍ“, „KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ“ i „ČTYŘLÍSTKU
VE SLUŽBÁCH KRÁLE“. Potom se již vydá na cestu blockbuster letošního léta,
druhý díl znovunastartované filmové ságy „STAR TREK: DO TEMNOTY“ ve
3D. Posádka lodi Enterprise, asi nejznámějšího filmového vesmírného korábu, vyráží na další misi, která tentokrát povede do temnoty. Režisér J. J. Abrams se snažil,
aby film, který se odehrává v budoucnosti, vypadal jako by ho v budoucnosti točil.
Nebudou chybět vizuální originální planety, divoké honičky vesmírných lodí, velkolepé trikové scény, ale také mnohem propracovanější příběh oproti jeho předchůdci s cílem odvrátit ničivou válku, jež může zničit celý vesmír. Příznivci
komiksového superhrdiny se určitě již nemohou dočkat supermanské premiéry
„MUŽ Z OCELI“. Setkáme se opět s postavou mladého žurnalisty Clarka Kenta,
který je na zemi poslán z planety Krypton. Můžeme se těšit na návrat ke kořenům
postavy Supermana, kdy mladý Kent cestuje po světě a „teprve se hledá“ a bude
muset dokázat světu, že jsou jeho služby potřeba. Do žánru sci-fi plně zapadá další
film s názvem „PO ZÁNIKU ZEMĚ“, příběh odehrávající se na Zemi, tisíc let po
katastrofě, která lidstvo donutila ji opustit. Následkem nouzového přistání se stane
teenager Kitai a jeho otec trosečníky na Zemi a musí se vydat na nebezpečnou pouť
ve snaze zachránit se. Ze světa fantazie se rádi vrátíme do reálu a to s vynikajícím
snímkem „PODFUKÁŘI“ a teamem iluzionistů, který se kromě svých show zabývá také organizací bravurních a efektních bankovních loupeží zaměřených proti
zkorumpovaným finančním magnátům. Tito novodobí Robinové Hoodové pak nechávají zabavené peníze v přímém přenosu pršet na diváky.
Jediným novým snímkem pro děti v tomto měsíci jsou „NEUVĚŘITELNÁ
DOBRODRUŽSTVÍ TADA STONESE“ ve 3D, španělský animák o amatérském archeologovi Tadovi a jeho přátelích zachraňujících bájné ztracené město
Inků. Kdo má rád příběhy Indiana Jonese, určitá podobnost se tu najde.
Krásné filmové zážitky Vám přeje kolektiv Kina Soběslav.
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Čarodějnice v Chlebově
30. dubna se sešli Chlebováci (a nejen Chlebováci) k oslavení svátku pálení čarodějnic a
stavění máje jako tradičně na „Stávku“. Kromě
pálení vysoké vatry s „krásnou“ čarodějnicí
byla postavena – tradičním ručním způsobem,
pomocí provazů vysoká ozdobená máj.
K posezení jsme ale neměli už jen dřevěné
lavice a pro případ deště jeden plátěný altán.
V Chlebově totiž vyrostla za pomoci některých
Chlebovanů dřevěná zastřešená pergola. Bez

této pomoci a pracovního nasazení a bez finanční podpory města Soběslavi by nebylo možné
takovouto stavbu zrealizovat. Největší poděkování by tedy mělo směřovat k chlapům, kteří ve
svém volném čase nebo i o dovolené kopali základy, natírali latě a stavěli. A tak vzniklo
zázemí pro setkávání se a popovídání si.
Večer nám zahráli pánové Panský (harmonika, zpěv), Drs (bubny, zpěv) a Rejhons (kytara,
zpěv). I jim patří velký dík.

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
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K dalšímu posezení pod novou pergolou Vás
zveme 1. června. Den dětí tradičně oslavíme
různými soutěžemi a zábavou pro naše nejmenší. Děti se sejdou ve 14 hodin. Budeme skákat
v pytlích, chytat ryby, střílet ze vzduchovky a
dojde i na tradiční koláčové derby a jiné hry.
Všichni jste srdečně zváni.
R. Petrů

Stále přijímáme nové členy, především mládež, která do 20 let neplatí členské příspěvky
a má možnost na burzách získat zdarma nebo
levně sběratelský materiál svého zájmu.

DIVADLO OSKARA NEDBALA
TÁBOR – ČERVEN
·

Sobota 1.
9.30
DĚTSKÉ DOPOLEDNE v divadelním parku

·

Neděle 2.
14.30
Přijďte s dětmi do divadla
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

·

Úterý 4.
SCAPINOVA ŠIBALSTVÍ
s Matoušem Rumlem

·

Sobota 8.
18.00
CODA TANČÍ - Galavečer s veselskou taneční skupinou CODA (Company Dancing)

19.00

·

Pondělí 10.
ČOCHTAN VYPRAVUJE
s Josefem Dvořákem

19.00

·

Čtvrtek 13.
Kruh přátel hudby
JULIE SVĚCENÁ – housle
VÁCLAV MÁCHA – klavír

19.00

·

Sobota 15.
14.30
ELIXÍR A HALÍBELA - veselá pohádka

·

Pondělí 17.
19.00
TRAMVAJ DO STANICE TOUHA

·

Středa 19.
19.00
HVĚZDNÉ NADĚJE V CHECHTÁKOVĚ

·

Čtvrtek 20.
19.00
316. Barevný čtvrtek aneb Od Tábora
až na konec světa - S HVĚZDÁŘI
POD POLYNÉSKOU OBLOHOU

·

Pátek 21.
17.00
OTEVŘENÍ DIVADELNÍHO
INFORMAČNÍHO CENTRA

·

Pátek 21.
19.00
DEN EVROPSKÉ HUDBY
Mozart, Brahms, Smetana, Nedbal
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Střešovice se staly vojenskou
fakultní nemocnicí
Někteří občané ze Soběslavi i okolních obcí,
kteří se léčí v Ústřední vojenské nemocnici
v Praze – Střešovicích, zaznamenali, že pod oficiálním názvem se objevilo ještě dosud neznámé Vojenská fakultní nemocnice Praha. Proč
tomu tak je nám ochotně odpověděla Mgr. Jitka
Zinke, tisková mluvčí nemocnice.

Co pro pacienty
tato změna znamená?
Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) Praha
získala statut fakultní nemocnice od 13. února
2012, kdy byla ministrem obrany podepsaná
Zřizovací listina „Ústřední vojenské nemocnice
– Vojenské fakultní nemocnice Praha“, jeho získání bylo stvrzeno podpisem Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Fakultou vojenského

Alkohol - nejdostupnější
droga v Česku
Po zveřejnění tohoto článku v dubnovém
čísle Hlásky se ozvalo několik čtenářů s dotazem, kdy člověk pozná, že je již na alkoholu
závislý.
Obrátili jsme se proto opět na MUDr. Stanislava Morávka, který nám ochotně zaslal ke
zveřejnění následující dotazník. Po jeho vyplnění se okamžitě dozvíte, jak na tom s alkoholem
jste. Z možností, které se vám nabízejí jako odpovědi, zvolte tu, která se nejvíce přibližuje
skutečnosti. Zakroužkujte číslice příslušející
této odpovědi. V testu se používá pojem “standardní sklenice”. Standardní sklenicí se rozumí
půl litru piva, nebo 2 “deci” vína nebo 0,05 l
(“půldeci”) destilátu.
Otázky 1. - 8. se týkají posledních 12 měsíců.
1) Jak často pijete nápoje obsahující alkohol
včetně piva během posledních 12 měsíců?
0 - Nikdy
1 - Jednou za měsíc a méně
2 - 2-4x za měsíc
3 - 2-3x týdně
4 - 4x nebo více za týden
2) Kolik standardních sklenic vypijete během
typického dne, kdy pijete?
0 - Nejvýše 1
1 - 1,5 až 2
2 - 2,5 až 3
3 - 3,5 až 3
4 - 5 a více
3) Jak často vypijete 3 nebo více standardních
sklenic při jedné příležitosti během posledních
12 měsíců?
0 - Nikdy
1 - Méně než jednou za měsíc
2 - Jednou za měsíc
3 - Jednou za týden
4 - Denně nebo téměř denně
4) Jak často jste během posledních 12 měsíců
zjistili, že nejste schopni přestat pít, když jste
začali?
0 - Nikdy
1 - Méně než 1 x za měsíc
2 - 1x za měsíc

zdravotnictví Univerzity obrany (FVZ UO) v
Hradci Králové a Ústřední vojenskou
nemocnicí.
Získání statutu fakultní nemocnice umožní
zejména dále rozvíjet odborné specializační
vzdělávání lékařů a rozšířit oblasti výzkumu v
ÚVN. Toto je pro poskytování péče našim pacientům velmi významné. Vysoká odbornost a
její neustálý rozvoj je totiž jedním z předpokladů a zároveň znamením záruky, že pacientům i
všem ostatním, kteří vyhledávají pomoc a léčbu
v naší nemocnici, je poskytována kvalifikovaná
a vysoce specializovaná lékařská péče, která
umožňuje, aby byli naši pacienti léčeni
moderními a účinnými metodami a postupy.

A v čem dalším se ještě název
„fakultní“ projevuje?
Ústřední vojenská nemocnice se získáním
statutu fakultní nemocnice oficiálně stala re3 - 1x týdně
4 - Denně nebo téměř denně
5) Jak často jste kvůli pití během posledních 12
měsíců neudělali to, co se od vás běžně očekávalo?
0 - Nikdy
1 - Méně než 1x za měsíc
2 - 1x za měsíc
3 - 1x za týden
4 - Denně nebo téměř denně
6) Jak často jste během posledních 12 měsíců
potřebovali hned ráno sklenici alkoholického
nápoje (počítá se i pivo), abyste mohli fungovat
po předchozím vydatném pití?
0 - Nikdy
1 - Méně než 1 x za měsíc
2 - 1x za měsíc
3 - 1x za týden
4 - Denně nebo téměř denně
7) Jak často jste měli během posledních 12 měsíců pocity viny nebo výčitky svědomí kvůli
pití?
0 - Nikdy
1 - Méně než 1 x za měsíc
2 - 1x za měsíc
3 - 1x za týden
4 - Denně nebo téměř denně
8) Jak často během posledních 12 měsíců jste
nebyli schopni si vzpomenout, co se dělo předchozí večer, protože jste pili?
0 - Nikdy
1 - Méně než 1x za měsíc
2 - 1x za měsíc
3 - 1x za týden
4 - Denně nebo téměř denně
9) Byli jste vy nebo byl někdo jiný zraněn v důsledku vašeho pití?
0 - Nikdy
1 - Ano, ale ne v posledních 12 měsících
2 - Ano, během posledních 12 měsíců
10) Byl někdo z příbuzných nebo přátel, lékař
nebo sociální pracovník znepokojen vašim pitím a navrhoval, abyste pití omezil nebo pít
přestal?
0 - Nikdy
1 - Ano, ale ne v posledních 12 měsících
2 - Ano, v posledních 12 měsících
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zortní fakultní nemocnicí Fakulty vojenského
zdravotnictví Univerzity obrany. Díky tomu, že
máme špičkové odborníky, moderní vybavení a
výborné zázemí, vytváříme ideální podmínky
pro zajištění specializovaného vzdělávání
vojenským lékařům.

Co byste čtenářům Hlásky
vzkázala závěrem?
Mottem naší nemocnice je „…Bonum aegroti superma lex…“, což v překladu znamená
Dobro pacienta je nejvyšší zákon. Naši zdravotníci – přednostové, primáři, lékaři, sestry i sanitáři se jím řídí a jejich trvalou snahou je, aby
pacienti opouštěli ÚVN s pocitem, že se jim
dostalo co nejlepší péče. A získání statutu
„fakultní“ jejich úsilí podporuje.
Mgr. Jitce Zinke srdečně poděkoval
za rozhovor Václav Davídek

Vyhodnocení
Sečtěte zakroužkovaná čísla.
· Součet 8 až 15:
Je vhodná jednoduchá rada pití omezit nebo abstinovat
· Součet 16 až 19:
Je vhodné poradenství a sledování pacienta
praktickým lékařem.
· Součet 20 až 40:
Je vhodné odeslání k vyšetření a další léčbě ke
specialistovi.
Vyšší hodnoty v otázkách č. 1) až 3) svědčí pro
nebezpečné pití, vyšší hodnoty v otázkách 4) až
6) svědčí pro závislost na alkoholu a vyšší hodnoty v otázkách 7) až 10) svědčí pro škodlivé
pití alkoholu.
Za ochotu MUDr. S. Morávkovi
poděkoval V. Davídek

Sledujte zprávy z vašeho regionu
Už rok si mohou také soběslavští občané naladit jedinečný televizní program regionalnitelevize.cz, který se specializuje na regionální
zpravodajství z moravských, českých a slezských
regionů a jejich propagaci v cestovním ruchu.
Jedná se o unikátní projekt propojující a propagující české regiony mezi sebou, dávající prostor
všem městům a obcím v ČR. V programu nechybí ani regionální dokumenty či tipy na výlety.
Jak nás občané naladí?
1. Na satelitu Astra 23,5°východně, na frekvenci
12 168 MHz, polarizace vertikální, Symbol rate
27 500, FEC 3/4. Program není kódován a je
možné jej sledovat i bez karty Skylink či Cs
link.
2. V kabelových sítích vč. UPC a v sítích IPTV
(tam, kde nemají náš program zařazen, jej rádi
na základě podnětů zákazníků zařadí, neboť je
zdarma).
3. Ve vybraných regionech vysíláme v rámci digitálního pozemního vysílání (České Budějovice, Plzeň, Příbram, Liberec, Jablonec nad
Nisou, Praha a střední Čechy).
4. Jako jedinou českou televizi nás můžete sledovat i na platformě YouTube live.
Tento televizního program nevytváří kauzy,
ale snaží se dokumentovat život v českých regionech a zejména prezentovat to krásné, co naše
regiony nabízí. Ing. Eva Stejskalová, ředitelka
Regionální televize CZ s.r.o.
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Miladu Horákovou jsme nenašli
Kde spočívá tělo či urna s popelem komunisty popravené Dr. Milady Horákové, zůstává nadále nevyjasněno. Po informacích, které jsme
získali, svitla naděje nejen nám, ale i její dceři
Janě Kánské, Dr. Zoře Dvořákové, která se osudem Milady Horákové zabývá celá léta, tak i
dalším, kteří se pátráním zabývají.
Abych připomněla, o co šlo. Dostali jsme informace z velmi důvěryhodných zdrojů, jedním
z nich byl odkaz bývalého evangelického faráře
Františka Novotného, že tělo popravené Milady
Horákové bylo po popravě dopraveno do Soběslavi a pohřbeno do určitého hrobu. Mělo se
jednat o hrob rodiny Horáků a Číhalů. Protože
se vyskytly další informace, hlavně o tom, že by
měla být Milada Horáková pohřbena v jižních
Čechách, zapojila se do pátrání také Zora
Dvořáková a Marek Janač z Českého rozhlasu.
O první části pátrání se zmiňuje dokument
“Těla nevydávat” režiséra Martina Vadase, který uvedla Česká televize v loňském roce. Na
tento dokument byli čtenáři Hlásky upozorněni.
Dokument jsme si sice představovali trochu jinak, bylo však zjevné, že pátrání probíhá na více
místech. První etapy pátrání na soběslavském
hřbitově, se zúčastnil i antropolog Dr. Petr Velemínský a genetik Daniel Vaněk, jelikož dcera
Milady Horákové Jana, žijící v USA, poskytla k
pátrání své DNA. Tato část však byla, k našemu
zklamání, bez výsledku.
Jelikož v první části nebyly prozkoumány
všechny ostatky z hrobu, rozhodli jsme se projekt dokončit. Vyjmuli jsme z hrobu dosud neprozkoumané ostatky a ty byly převezeny do

antropologického ústavu Národního muzea
v Praze, kde se jich ujal antropolog Dr. Petr Velemínský, který se účastnil první části pátrání.
Nyní jsme se dozvěděli, že svůj výzkum ukončil, a to konstatováním, že žádný z ostatků
neodpovídá ostatkům Dr. Milady Horákové.
Bylo to pro všechny, kteří se do projektu zapojili, zklamáním, hlavně pro ty, z jejichž rodin
zdroj informací pocházel. Jsme všichni přesvědčeni, že se za těmito informacemi cosi skrývá. Bohužel se již dotyčných lidí nemůžeme
zeptat. Možná informace byly pravdivé a tělo
nebo popel Milady Horákové spočívá opravdu
někde na soběslavském hřbitově. Možná někde
jinde. Třeba se vyskytnou další indicie, směřující k odhalení tajemství, které zatím zůstává
nezodpovězeno.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se, na
vlastně několikaletém pátrání, podíleli. Hlavně
rodině, v jejímž hrobě se pátralo, těm, kteří poskytli informace a svědectví a všem, kteří neodmítli se tímto případem zabývat a pojali ho jako
jednu z možností s nadějí na kladný výsledek.
Dr. Zora Dvořáková píše knihu o pátrání po
těle či urně Milady Horákové a s jejím dokončením čekala na výsledky antropologa. Kniha by
měla vyjít na podzim. Domluvila se s historikem táborského muzea, že po vydání knihy
uspořádá v muzeu besedu. Jednak o osudu Dr.
Milady Horákové i o zatím neúspěšném pátrání
po jejím hrobě. Milada Horáková má v současnosti pouze symbolický hrob na pražském
vyšehradském hřbitově.
Dagmar Pekáriková

Zemská výstava jižní Čechy - Horní Rakousko 2013
DÁVNÉ STOPY - NOVÉ CESTY - 26. dubna - 3. listopadu 2013
S cílem představit prolínající se osudy dvou
národů a přispět k upevnění vzájemných vazeb
bude v roce 2013 na území Jihočeského kraje
probíhat historicky první přeshraniční zemská
výstava. Její brány se otevřely 26. dubna a jednotlivé expozice budou k vidění až do 3. listopadu letošního roku v několika městech v jižních
Čechách a Horním Rakousku. Český Krumlov,
Vyšší Brod, Bad Leonfelden a Freistadt představí návštěvníkům expozice zaměřené na život
v příhraničí, kulturní a umělecké poklady, rozvoj obchodu, hospodářství a další prvky, které
ovlivnily vztahy Čech a Rakouska.
Výstava pod názvem “4 fotografové, 2 země,
1 region” představí v prostorách nově zrekonstruované českokrumlovské synagogy práci
čtyř fotografů, kteří působili na konci 19. a
v první polovině 20. století v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Bad Leonfeldenu a Freistadtu. Výstava fotografií bude zaměřena mj. na
architekturu, tradice, náboženství, výrobní odvětví a příběhy konkrétních rodin žijících v dané
příhraniční oblasti.
V Českém Krumlově budou moci návštěvníci zavítat také do Regionálního muzea na výstavu nerealizovaných projektů, které se váží
k regionu jižních Čech a Horního Rakouska.
Rakouský Freistadt pozve návštěvníky do
místního pivovaru na výstavu exponátů zobra-

zujících měšťanský život a rozvoj obchodu.
Kromě toho budou mít návštěvníci výstavy
možnost seznámit se i se samotným procesem
výroby piva a ochutnat gastronomické
speciality z obou stran hranice.
Dějiny lékařství, péče o tělo a sociální oblast
jsou stěžejními tématy výstavy v Bad Leonfeldenu. Celkový dojem z výstavy jistě umocní
umístění expozic v prostorách bývalého
měšťanského špitálu.
A v klášteře ve Vyšším Brodě budou moci
návštěvníci “zažít” svět klášterů a šlechty
v kontextu dějinných zlomů, především střetů
mezi Přemyslem Otakarem II. a Rudolfem I.
Habsburským. Skutečnou raritou bude veřejné
vystavení největší perly expozice - Závišova
kříže. Tato národní kulturní památka je svou
hodnotou srovnatelná snad jen s českými korunovačními klenoty. Naposledy ji veřejnost
mohla obdivovat v roce 1976. Osmdesát centimetrů vysoký dvouramenný relikviářový kříž ze
zlata obsahuje dřevo ze Svatého kříže, na němž
byl ukřižován Ježíš Kristus.
Jelikož se očekává značný zájem o prohlídky, doporučujeme zájemcům předem si rezervovat vstupenky.
Podrobnosti na www.zemskavystava.cz.
-jk-
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PROGRAM KULTURNÍHO
DOMU VE VESELÍ NAD
LUŽNICÍ – červen 2013
· Sobota 1. června

MEMORIÁL P. KARLA TRAXLERA
6. ročník turnaje v rapid šachu. Bližší informace www.jcsach.cz, l.sykora@volny.cz.
Malý sál KD od 8.30 hodin.

· Sobota 1. června

DEN DĚTÍ
Pořádá DDM Veselí nad Lužnicí.
Park za KD od 15 hodin.

· Pátek 7., sobota 8. června

V SRDCI BENÁTEK
- TANEČNÍ AKADEMIE 2013
Pořádá taneční studio Žába.
Velký sál KD, 7. 6. od 17 a 19.30 hodin, 8. 6.
od 15.30 a 18 hodin.
Cena vstupenky 50 Kč. Děti do 3 let zdarma
bez nároku na sedadlo, prodej vstupenek
v Kulturním domě Veselí nad Lužnicí, kancelář 2. patro.

· Úterý 11. června

KROUŽKOVÁNÍ
Přehlídka činnosti zájmových kroužků veselského Domu dětí a mládeže.
Velký sál od 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

· Středa 12. června

FONTEA DANCE
7. ročník taneční soutěže o putovní pohár pro
taneční skupiny a hosty základních škol praktických a základních škol speciálních.
Velký sál KD od 8 hodin.

· Čtvrtek 13. června

VESELSKÁ OZVĚNA
– ZAHAJOVACÍ KONCERT
Koncert veselského Chrámového sboru a pěveckého sboru Harmonie z Plané nad Lužnicí.
Kostel Povýšení sv. Kříže od 19 hodin.

· Pátek 14. června a sobota 15. června

VESELSKÉ SLAVNOSTI
Marcela Rybářová, vedoucí KD

TANEČNÍ STUDIO
ŽÁBA Skupina
Dare to Dance
pořádá 20. 6. 2013 od 19 h
NÁBOR
pro holky a kluky od 13 do 18 let
v zrcadlovém sále KD Veselí nad Lužnicí
(zadní vchod KD 1. patro).
Případné dotazy k náboru:
vercavachu@seznam.cz
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Veselské slavnosti 2013
70. výročí spojení měst Veselí a Mezimostí
Pátek 14. června
Moderuje Marek Máca Cihlář

Náměstí T. G. Masaryka
· 15,30 h Zahájení slavností
· 15,30 – 17,30 h I love SOŠEP – soutěže, pokusy, zvířata z herpetologického kroužku, v 16 a 17 hodin prohlídky minipivovaru spojené s ochutnávkou školního piva.
· 15,40 h Veselské mažoretky při 1. ZŠ pod vedením Aleny Hrádkové
· 15,45 h Taneční orchestr ZUŠ Veselí nad Lužnicí
· 17 h Duo Chance – Lenka Martinů a Jiří Toman
· 18 h Jízda z kopce na čemkoliv
· 19,30 h Vlasta Redl s kapelou
· 21,30 – 23 h U2 Desire Revival Band

Areál TJ Lokomotiva
· 21 – 02 Diskotéka u Hokejky – DJ Dobiáš

Sobota 16. června
Moderuje Marek Máca Cihlář

Náměstí T. G. Masaryka
· 14 – 17 h I love SOŠEP – soutěže, pokusy, zvířata z herpetologického kroužku, ve 14, 15, 16 a 17 hodin prohlídky minipivovaru
· 14 – 16,30 h Tvořivá dílna pro děti v podání DDM Veselí n. L.
· 14 h Blue Star – taneční a swingová hudba 30. a 40. let 20. století.
· 15,30 h Orientální tanec Intessar Soběslav
· 16,00 h Dětská pohádková superstar s Yvettou Blanarovičovou
· 17,30 h Karate klub Tábor - ukázky
· 19 h Leona Machálková s kapelou
· 21 – 24 h Wohryzek band + Adelaida
· 22,15 h Ohňová show
· 22,30 h Ohňostroj

Řeka Lužnice od parku ke KD
· 18 h - Plavba kuriozních plavidel

Park za kulturním domem
· 10 – 16 h Šermířské ležení - od 10, 12, 14 hodin ukázky historického šermu. Soutěže pro děti i dospělé.
· 12 – 16,30 h Místní skupina Českého červeného kříže Veselí nad
Lužnicí - přijďte si vyzkoušet testy první pomoc a ošetřit namaskovaná poranění, zdarma měřit krevní tlak.
· 15 – 17 h Projížďky kočárem
· 19 – 21 h – ČD Band

Kulturní dům
· 11 h Nejkrásnější hádanka – pohádka v podání divadelního souboru
Žádný hwjezdy při SOŠEP – malý sál KD
ZMĚNA VYHRAZENA! VSTUP ZDARMA

Ženy Spartak Soběslav
Naše poslední dubnové cvičení jsme pojaly opravdu stylově. Cvičební
oblečky s černými tričky, nazdobená košťata, která jsme po slavnostním
nástupu použily jako cvičební náčiní. Užily jsme si spoustu legrace, protáhly těla a chválily pana fotografa, že to s námi vydržel. Už se těšíme, až
se společně podíváme na natočené CD z naší čarodějnické cvičební
hodiny.
A na 1. máje večer, místo líbání pod rozkvetlou třešní, jsme opět vesele
a s dobrou náladou cvičily. Věříme, že nás ta májová energie a pohoda
bude provázet ve cvičení po celý tento rok.
Za kolektiv žen Hana Veselá

TRADIČNÍ SOUTĚŽE VESELSKÝCH SLAVNOSTÍ
JÍZDA Z KOPCE NA ČEMKOLIV a NETRADIČNÍ
PLAVIDLA
Sestavte vtipné „vozítko, jezdidlo“ či „plavidlo“, porota a diváci
vyhodnotí jeho originalitu. Důležité je sjet kopec od shora dolů či nepotopit se po prvních metrech. Posádka, která projede určitým bodem
trasy, získá „splavné naruby“ či “startovné naruby“ ve výši 1000 Kč.
Výherci budou odměněni věcnými dary.
Plavidla a jezdidla nahlaste předem (do čtvrtka 13.6.) na tel. 603
495 985, sraz jezdidel je v pátek v 17.45 hodin v horní části náměstí T.
G. Masaryka, sraz plavidel je v sobotu v 17.45 u mostku přes Lužnici
v parku u Zastávky.
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Sobíci se na mezinárodním turnaji
ve francouzském Dijonu neztratili

Pod hlavičkou OLH Spartak Soběslav se kombinované družstvo druháků a třeťáků vydalo na mezinárodní turnaj do téměř tisíc kilometrů
vzdáleného francouzského Dijonu.
Soběslavští druháci doplnění Filipem Petráskem, třemi hráči Vajgaru
a “domácím” gólmanem sehráli náročný dvoudenní mezinárodní turnaj
hráčů do 9 let.
Turnaje se zúčastnilo devět družstev (kromě nás šest francouzských,
jedno švýcarské a jedno smíšené německo - francouzské). V základní části se sehrálo osm zápasů systémem každý s každým na 18 minut čistého
času v rozestavení 4 + brankář.
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Výsledky zápasů základní části :
Spartak Soběslav - HC Doubs Besancon (Fr)
7:1
Spartak Soběslav - HC Compiégne (Fr)
10 : 0
Spartak Soběslav - ACBB Paris (výběr FR - D)
1:2
Spartak Soběslav - HC Ducs Dijon I
0:1
Spartak Soběslav - HC Ducs Dijon II
6:0
Spartak Soběslav - Lausanne HC (Ch)
10 : 2
Spartak Soběslav - HC Grenoble (Fr)
4:6
Spartak Soběslav - HC Viry - Ivry (Fr)
12 : 0
Jediný bod nám chyběl do účasti v bojích o medaile, nadstavbová část
se hrála ve trojicích 1-3, 4-6 a 7-9. Zejména proher s pozdějším vítězem
ACBB a druhým týmem turnaje Dijon I o jediný gól nám bude líto, protože oba zápasy přinesly více než vyrovnaný boj a všichni kluci odevzdali
na ledě maximum. Třetí prohra z úvodu druhého dne turnaje s Grenoblem
nás poslala do bojů o 4. až 6. místo.
Výsledky nadstavbové části :
Spartak Soběslav - Lausanne HC (Ch)
6:0
Spartak Soběslav - HC Compiégne (Fr)
8:2
Sobíci obsadili v celkovém pořadí čtvrtou příčku.
Konečné pořadí:
1. ACBB Paris, 2. HC Dijon Ducs I, 3. HC Grenoble
4. Spartak Soběslav, 5. HC Compiégne, 6. Lausanne HC
7. HC Doubs Besancon, 8. HC Dijon Ducs II, 9. HC Viry-Ivry
O tom, že se náš celek neztratil v silné konkurenci, svědčí hned tři individuální ocenění:
Matěj Domin (JH) byl vyhlášen nejlepším obráncem turnaje.
Martin Neckář (kolegiálně doplněn z domácího týmu) byl vyhlášen
nejlepším gólmanem turnaje.
David Petrásek byl vyhlášen nejmladším účastníkem turnaje.
Poděkování patří nejenom všem hráčům, ale také všem rodičům, kteří
hlasitě povzbuzovali náš tým v průběhu celého turnaje a Frantovi Neckářovi za jeho vstřícnost a ochotu.
Martin Gajdolín – vedoucí družstva 2. tříd OLH Spartak Soběslav

Úspěšní záchranáři na Mistrovství ČR mládeže
V sobotu 11. května 2013 se
v sokolovském plaveckém bazénu konal již 14. ročník Mistrovství ČR mládeže v záchranném sportu.
Sešlo se zde 108 mladých vodních záchranářů
z 13 místních skupin ČČK VZS ve věku 7-18
let. Společně bojovali o tituly nejvyšší ve víceboji, který se skládal pro jednotlivce z disciplín:
volný způsob - ploty, volný způsob+ploutve+záchranný pás, záchrana modelu a tažení figuríny
s ploutvemi. Čtyřčlenná družstva (2 chlapci+2
dívky) se utkala v disciplínách - záchranářská
plavecká štafeta, záchranářská štafeta, KPR
(kardiopulmonální resuscitace-oživování).
Soběslav reprezentovalo 8 dívek a 7 chlapců,
všichni nastoupili s velkým nasazením do všech
startů a velmi si zlepšili svá maxima.
Titul Mistr republiky: Macek David kat.
11-12 let; Macková Barbora kat. 15-16 let;
družstvo 15-16 let /Novotný Michal, Plachý
Rostislav, Macková Barbora a Stodolová Tereza zapůjčena z odd.Sokolov/.
Stříbrná medaile: družstvo 11-12 let /Macek
David, Drhovská Bára, Řezníčková Kateřina a
Petráňková Veronika zapůjčena z odd. Praha15/.
Bronzové medaile: Plachá Rosalie kat. do 10
let; Novotný Michal kat.15-16 let; Novotný Jan
kat. 17-18 let; družstvo 13-14 let /Chlumecký
Jakub, Žatecký Martin, Matějčková Zuzana,
Šmídová Tereza/.
K ocenění patří i další kvalitní umístění – 4.
místo Hesová Barbora; 5. místa Plachý Rostislav, Chlumecký Jakub; 6. místo Trska David;
7. místo Montoto Sára; 8. místo Šmídová Te-

Vpředu zleva: Šrůtová Zdena; Drhovská Bára; Plachá Rosalie; Hesová Barbora; Řezníčková Kateřina; Montoto Sára; Macek David. Vzadu zleva: Plachý Rostislav; Novotný Michal; Žatecký Martin; Chlumecký Jakub; Šmídová Tereza; Matějčková Zuzana; Macková Barbora; Novotný Jan;
Trska David.
Foto Ungrová Petra
reza, Žatecký Martin; 9. místo Drhovská Bára; kvalitními výkony upozornili Novotný Jan, No13. místo Matějčková Zuzana; 16. místo Řezníč- votný Michal a Macková Barbora a jen těsně za
nimi ťukají na dveře reprezentace i Plachý
ková Kateřina.
V kategoriích 14-18 let, se sbíraly body k no- Rostislav a Trska David.
Všem účastníkům patří poděkování za vzorminaci na Mistrovství Evropy juniorů, které se
nou reprezentaci. Obrovské díky patří rodičům,
v letošním roce koná v Itálii na počátku září.
Dorostenci potvrdili, že má význam bojovat kteří nám pomáhají a bez nichž by děti neměly
o prestižní nominaci do české reprezentace a šanci se zúčastnit nejen této soutěže, ale i
budeme velmi očekávat konečnou podobu no- dalších soutěží.
Šrůtová Zd. - odd. mládeže VZS Soběslav
minační desítky. Dost důrazně na sebe svými
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Sen o první florbalové lize v Soběslavi se pro hráčky Domečku rozplynul
Poté, co hráčky Soběslavi bez problému vyhrály svoji divizi 2. ligy, čekala je baráž o postup do ligy první. Pořadatelem turnaje o postup
do vyšší soutěže bylo Ústí nad Labem. O víkendu 4. až 5. května se utkalo pět družstev systémem každý s každým. Domácí USK Slavia Ústí
nad Labem, IBK Hradec Králové, Děkanka SK
Praha 4, FBC Česká Lípa a SK Domeček DDM
Soběslav. Vývoj a vyrovnanost družstev přispěly k tomu, že až do posledního zápasu měla naše
děvčata postup ve svých rukou. Bohužel se jim
poslední krok nepovedl a nadále i v následující
sezoně nastoupí do 2. ligy.
· SK DDM - USK Slávie Ústí nad Labem 3:2
Do úvodního zápasu nastoupila obě družstva
pozorně a nikdo nechtěl udělat chybu. První se
osmělily hráčky Domečku, ale jak už to tak
bývá, po vyložených šancích přišlo pravidlo
„nedáš – dostaneš“ a snad z první šance otevřela
skóre ústecká Müllerová. Následně přišel další
trest v podobě využitého trestného střílení
z hole Bublové. Druhou část zápasu již opanovaly hráčky ze Soběslavi. První branku vstřelila
po pěkné kombinaci do odkryté branky Vacková. V závěrečném dějství srovnala po samostatné akci Bínová. Do konečného hvizdu již gól, i
přes několik tutovek DDM, nepadl a šlo se tedy
do prodloužení. Pět minut navíc k původním 45
také branku nepřineslo a došlo na nájezdovou
loterii. Tu až v osmé sérii rozhodla Kubátová.
První veledůležité dva body putovaly na účet
hráček z jihu.
Branky SK DDM: Vacková, Bínová, Kubátová

POZVÁNKA
Zveme Vás na turnaj mladších přípravek, který se bude konat v neděli
16. 6. 2013 od 9.00 do 14.30 hodin na
fotbalovém stadionu v Soběslavi. Jedná
se o dva souběžné turnaje, a to ročník
narození 2005 a mladší a 2004 a mladší.
Přijďte povzbudit naše nejmenší fotbalové naděje v co největším počtu.
Za oddíl mladší fotbalové přípravky
FK Rašelina Soběslav Zina Petrásková

· SK DDM - IBK Hradec Králové 4:8
Druhým sokem na cestě za vysněným postupem byl Hradec Králové. Obě družstva již měla
v nohou jeden zápas a současně obě byla posílena vítězstvím. První část zápasu připomínala
střelnici a poté, co šance střídala šanci, skončila
3:4. Následující část ale lépe vyzněla pro hráčky
IBK a po několika přímočarých akcích posunuly ukazatelem skóre na 3:7. V závěrečné třetině
již byla znát únava na obou stranách a zápas se
prakticky dohrával. Výsledkem byla branka na
každé straně. Ze sobotních zápasů si děvčata nakonec odnesla dva body. Za prohru s nakonec
celkově suverénním Hradcem se nemusela děvčata ale vůbec stydět.
Branky SK DDM:
Bínová 2x, Kubátová, Matoušková
· SK DDM - Děkanka SK Praha 4 5:2
Jedině tříbodový zisk zaručoval hráčkám
z Domečku možnost bojovat v posledním zápase o přímý postup. Děvčata nastoupila s velkým
odhodláním a jejich hra v tomto utkání byla asi
vrcholem toho, co za celý víkend předvedla.
Snahu všech navíc umocnil gól na konci první
třetiny z hole kapitánky Matouškové. Za stavu
1:0 v úvodu druhé periody zahrozily sice i hráčky Děkanky, ale to byla pouze labutí píseň.
V rychlém sledu přidaly florbalistky ze Soběslavi čtyři branky a prakticky rozhodly o výsledku utkání. I přes několik chyb a dvě inkasované
branky se utkání dohrávalo v režii DDM.
Branky SK DDM: Kabešová Markéta 2x, Matoušková, Vacková, Bínová

· SK DDM - FBC Česká Lípa 3:5
Vývoj celého turnaje určil poslední duel jako
rozhodující o tom, kdo doplní IBK Hradec Králové do první ligy. Ženám z DDM stačilo k postupu jakékoliv vítězství. S tímto vědomím
vstoupily hráčky do tohoto utkání. Dlouho to
netrvalo a jejich snaha byla oceněna dvěma
brankami do sítě soupeře. Českolipské hráčky
ale nesložily zbraně a po chybné rozehrávce soběslavských snížily těsně před koncem první
části na 1:2. Tento gól jakoby předurčil vývoj
druhé periody. Na hole florbalistek z jihu se
vkradla nervozita a soupeřky toho náležitě využily k otočení skóre na 2:3. Třetí dějství začalo
jako to první a vyrovnání na sebe nenechalo
dlouho čekat. Postarala se o něj Řezníčková.
V následném oslabení ale opět florbalistky ze
severu odskočily do vedení, které se později
ukázalo jako rozhodující. Konečná power-play
a obdržená branka během ní již nic nezměnily
na faktu, že pro tentokrát se musely hráčky
z Domečku s vysněnou první ligou rozloučit.
Branky SK DDM:
Bínová, Kubátová, Řezníčková
I přes konečný neúspěch v baráži se sluší děvčatům a trenéru Bělohlavovi poděkovat za celou
sezonu a výsledky, kterých v ní dosáhli. Závěrem
patří i velké díky všem sponzorům: Banes s.r.o.,
OVB - finanční poradenství Jiří Hák, Tymo
s.r.o., E.ON, DV Stav s.r.o., Kola-Eshop.cz a
městu Soběslav.
Martin Krejča

Atletické mistrovství České republiky
mužů a žen v Táboře
Esa české atletiky můžete na vlastní oči spatřit i Vy. Republikový šampionát se po pěti letech
vrací opět do Tábora. Cenné kovy se budou rozdělovat 15. - 16. 6. 2013 na stadionu Míru. Podívanou bude doprovázet hlas jednoho z nejlepších českých atletických komentátorů Jacka Přibáně.
Chybět nebudou ani atletické soutěže pro děti a doprovodný program. Páteční odpoledně 14. 6.
bude vyhrazeno besedě s osobnostmi české a československé atletiky, po které vystoupí kapela Čechomor. V sobotu pak proběhne v sousedství stadionu Míru, na plaveckém stadionu, koncert Jaroslava Uhlíře pro děti. Po oba soutěžní dny budou mít děti možnost mezi 13:00 a 15:00 hod. si
vyzkoušet atletiku pro děti. Ovšem to nejlepší se bude odehrávat na stadionu Míru jak v sobotu, tak i
v neděli v rámci předprogramu od 11 hod. a v rámci hlavního programu od 13 hod. Přijďte si užít
skvělou atletiku na vlastní oči a povzbudit naše nejlepší atlety.
David Bor, TJ Vodní stavby Tábor
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No a samozřejmě absolvujeme celou silniční
sezonu v Čechách a vyjíždíme na závody do zahraničí. Většinou do Rakouska, kde je přeci jenom větší a kvalitnější konkurence a je to
relativně blízko.
Mluvíte v množném čísle, předpokládám tedy,
že vyjíždíte jako tým...
Který oddíl nyní reprezentujete?
Jezdím v ČEZ Cyklo teamu Tábor, kam jsem
přešel právě tady ze Soběslavi od Martina Švece. Myslím, že to bylo před čtyřmi roky. A strávil jsem tu hezká žákovská léta.
Kolik závodů vlastně v celé sezoně absolvujete?
Zpravidla se to pohybuje kolem 50 závodů za
sezonu. A jsou v tom započítány závody na silnici, na horských kolech, i když těch je málo, a
pak samozřejmě cyklokros.
Proč málo závodů horských kol,
to Vás nebaví?

O cyklistice
s Jakubem Skálou
Je to již několik let, co jsme na stránkách
Hlásky uveřejnili rozhovor s mladým nadějným
cyklistou Jakubem Skálou. Od té doby uteklo
mnoho vody a stala se spousta událostí. Proto
jsme Jakuba oslovili a požádali o odpovědi na
pár otázek.
První otázka je tedy nasnadě. Jaká nejzásadnější věc se ve Vašem životě od našeho posledního setkání udála?
Když jsme spolu hovořili naposledy, jezdil jsem
ještě v mládežnických kategoriích, tuším, že
jsem byl v kategorii kadetů. Letos jsem už v kategorii muži do 23 let, neboli říká a píše se U23,
a to druhým rokem. Mám ještě dva roky před sebou.
To už je tedy asi trochu něco jiného
než tenkrát?
No to určitě. Už jen kvůli tomu, že většinu závodů absolvujeme společně s elitní kategorií muži
ELITE. Respektive všechny závody pořádané v
České republice, vyjma těch mezinárodních. Co
se týká závodů Světového poháru, Mistrovství
Evropy, Mistrovství světa a v podstatě většiny
závodů v zahraničí, tak tam máme vypsaný svůj
závod. Je tam totiž takové množství závodníků,
že sloučení by ani nebylo možné. Ani to nedovolují pravidla.
Vlastně neřekli jsme o jaké disciplíně
se bavíme?
Aha, ano, máte pravdu. Mluvíme o cyklokrosu.
Cyklokros se stal dominantní disciplínou, ve
které sbírám většinu úspěchů.
K těm medailím se ještě dostaneme, ale zeptám
se, Vy tedy jezdíte jen cyklokros?
Ne, kdepak. Jen o cyklokrosu to není. I cyklokrosař musí být všestranným cyklistou a kilometry začínáme najíždět asi v polovině března.

No to možná ani ne, určitě by se v tom množství
maratónů a dalších bikových závodů dalo vybrat co mi sedí a kde by se dal zajet výsledek.
Ale jízda na horském kole, a především na té vrcholové úrovni, vyžaduje trochu jiný styl jízdy,
na kole je jiný posed, atd. A to je člověk potom
docela rozlámaný, když třeba druhý den jedete
silniční závod, tak na Vás pak nečeká nic příjemného. Je lepší kvalitně potrénovat a soustředit se na následující závod.
Kde Vás mohou případní fanoušci a zájemci
o cyklistiku vidět?
Co se nejbližších závodů týká, mohli mě vidět
na Soběslavských okruzích, které si samozřejmě nenechám ujít, ale jistě mě uvidí na Táborských okruzích, které se už třetím rokem
jezdí a kde jsem klubovou příslušností doma.
Je to seriál závodů, tak ta možnost je čtyřnásobná. No a pak, pokud se opět povede uspořádat
mezinárodní etapový závod Okolo jižních
Čech, který se jel už loni a nejblíže jsme Soběslav míjeli přes Dírnou a Tučapy, tak mě určitě
uvidí tam. Závod je termínově směřován na začátek září, což je perfektní příprava na cyklokrosovou sezonu, a v minulém roce se to
potvrdilo. To všechno jsou závody na jihu Čech.
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to mohlo letos vyjít docela slušně. Téměř každý
závod Českého poháru to byla bedna. V celkovém pořadí jsem figuroval na druhém místě až
do Mistrovství republiky. Tam mi závod bohužel vůbec nevyšel dle představ a o jednu příčku
jsem se celkově propadl, což mě mrzelo, ale
s odstupem času to vidím jako obrovský úspěch.
Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že budu
v celkovém pořadí do třech, nevěřil bych mu.
To jsou závody doma, jak to vypadalo v celosvětovém měřítku?
Co se týká závodů v zahraničí, to už bylo trochu
horší, stále se nám nedaří v naší kategorii proniknout mezi nejvyšší příčky. Mluvím v množném čísle, protože celá reprezentace je vzácně
vyrovnaná a vždy se umístěním pohybujeme
kolem sebe. Pro mě nejlépe vyšel poslední závod Světového poháru v holandském Hoogerheide, kde jsem ještě do dvou třetin posledního
okruhu bojoval o třetí místo. Bohužel mi
uklouzlo na sněhu přední kolo a poroučel jsem
se k zemi. No a než se zvednete, ztratíte kontakt,
nakonec z toho bylo až 9. místo.
Asi se během roku docela dost nacestujete?
Nepochybně. Silniční sezona je celkem v pohodě, to je jen cestování po České republice, sem
tam nějaký výjezd do zahraničí, Rakousko, Německo. Při cyklokrosu je to horší. Dá se celkem
bez přehánění říct, že v průměru tři víkendy
v měsíci jsem v Belgii, Holandsku, Itálii, Francii
nebo třeba v loňské sezoně na ME v Anglii a na
Mistrovství světa v USA.
Jak to vypadalo v Americe, co se Mistrovství
světa týká?
Tam jsem si smůlu vybral snad jako nikdy jindy.
Hned na startu jsem měl kolizi s nějakým Holanďanem a šel jsem k zemi. Pád byl docela nepříjemný, takže jsem do prvního okruhu a tím i do
závodu najížděl se ztrátou asi 200 metrů na předposledního. Takže neskutečná smůla, ale cítil
jsem perfektní nohy a už před dvěma roky, kdy
jsem na Mistrovství světa v Německu skončil na

To znamená, že v září začínáte s cyklokrosovými závody?
Ano, konec září je už ve znamení prvních cyklokrosů.
A jsme tedy u úspěchů,
jak loňská sezona dopadla?
Docela slušně. Hned první závod Českého poháru jsem si dojel pro nepopulární čtvrté místo,
ale pro mě to byl obrovský úspěch, který jsem
nečekal. Spíš to bylo očekávání, co přinesou
další závody. Víte, začátek sezony je vždy ve
znamení velké nejistoty a očekávání, jak na tom
vlastně budete ve srovnání s konkurencí, jelikož
cyklokros není moc kolektivní sport. Každý
jede sám za sebe, tak v tom začátku nevíte jak na
tom jste. První závod hodně naznačí, ale jistota
tam pořád není. Další závody ale ukázaly, že by

pokračování na str. 30
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dokončení ze str. 29
čtvrtém místě, a to opět jen díky několika mnou
nezaviněným pádům, jsem si řekl, že takovéto
závody se nevzdávají. Tak jsem prostě jel co to
dalo a nakonec jsem skončil jako druhý z našich na osmnáctém místě.

lepší místo po startu i během závodů a díky
tomu vzniká hodně kolizních situací. Doufám,
že jsem si všechno už vybral na dlouhou dobu
dopředu ať již na příští rok na MS do Holandska,
tak především na rok 2015, kdy bude Mistrovství světa v cyklokrosu pořádat Tábor. Věřím,
že doma to už bude vypadat o poznání lépe a
udělám všem cyklistickým fanouškům radost.

si vzít a co ne. Jinak cestování jako takové je
velké dobrodružství, hlavně v Americe. Cesta
tam i zpět nám každá trvala okolo 50 hodin, protože vždy došlo k nějakému zrušení letu vzhledem k počasí. Byli jsme tedy nuceni přespat na
hotelu. Ale o tom by se dalo vyprávět dlouhé hodiny.

Není té smůly nějak moc při takto důležitém
závodě?

Trošku z jiného soudku. Jaká byla cesta do Ameriky, musíte převézt určitě hodně materiálu?

Důležitý závod to určitě je, také je posledním
v sezoně, a snad právě proto je svým způsobem
hodně nervózní. Každý se snaží „urvat“ co nej-

No to ano. Celkem jsme vezli, jako reprezentace, skoro 700 kilogramů materiálu a to jsme
měli ještě málo věcí a hodně jsme přemýšleli co

Jakube, za všechny naše čtenáře Vám přeji
mnoho šťastných kilometrů nejen na kole, ale
také v autě, hodně úspěchů a ať se Vám to v Táboře 2015 povede na výbornou.
S Jakubem Skálou připravila J. Kocourková

Koupě:

· Pronájem 1+KK, 32 m2, 1. patro, dům u parku
blízko centra, RK nevolat. Tel. 732 345 977

O cyklistice s Jakubem Skálou

· Koupíme RD, byt, chatu, chalupu nebo pozemek. Tel. 776 092 862

Prodej:
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám byt 3+1 s garáží. Cena 1.090.000 Kč.
Tel. 605 348 173
· Prodám zděný kompletně zrekonstruovaný
byt 2+1 s balkonem v centru Soběslavi. Velmi nízké měsíční náklady. Tel. 775 777 471.
· Prodám RD v Soběslavi. Tel. 602 970 815,
728 952 221
· Prodám zasíťovaný pozemek v Myslkovicích
2
o rozloze 1031 m za 400.000 Kč.
Tel. 777 057 915
· Prodám zrekonstruovanou garsonku v Sez.
Ústí 2, info a foto na: www.kali.cz/prodej
· Prodám větší množství dětského oblečení,
0 - 3 roky, možnost výběru, cena dohodou.
Tel. 721 754 132

· SERVIS VÝPOČETNÍ TECHNIKY: Opravy notebooků a PC, instalace, zálohování, záchrana dat, odvirování, realizace a správa síťí,
Martin Kofroň, tel.: +420 723 815 090, web:
mktech.ic.cz, e-mail: mktech@ic.cz
· Nabízím za odvoz hromadu uleželého kompostu. Tel. 728 598 826 po 19. hodině.
· Pronajmu byt 1+1 v Soběslavi, Družstevní
441/II. Tel. 720 229 955
· Pronajmu prodejnu (kancelář) v centru So2
běslavi o velikosti 56 m . Tel. 774 860 249
· Pronajmu byt 3+1 na sídlišti Míru. K dispozici od srpna. Další info na 777 644 765.
· Pronajmu nový byt 2 KK, v klidné lokalitě.
Tel. 777 907 750
· Pronajmu nový byt 3 KK, v klidné lokalitě.
Tel. 777 907 750

Různé:

· Pronajmu výrobní nebo skladové prostory
2
200 m . Tel. 777 907 750

· Zhubněte bezpečně a zdravě
www.hubnisnami.cz

· Pronajmu zařízený byt 3+1 – dlouhodobě.
Volný od 1. 7. 2013. Tel. 737 240 826

nnn

· Pronajmu obchodní prostor 200 m2, včetně
kompletního příslušenství a možnosti dalších
nebytových prostor jako sklady nebo garáže,
není podmínkou. Pronajmu samostatnou ga2
2
ráž 24 m a 65 m . Naproti poště, ve dvoře za
úřadem práce.
Info: 608 453 336
· Dlouhodobě pronajmu byt 2+0 s výtahem,
sídl. Svákov, Soběslav. Byt je volný k okamžitému nastěhování.
Tel. 725 812 705
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Soukromá farma v Mokré u Soběslavi
vás v měsíci červnu zve na

SAMOSBĚR JAHOD
Informace na tel.: 724 291 482, 381 522 609
www.jahodymokra.cz
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PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
mobil: 773 558 127, 606 558 127
e-mail: podlahypeterik@seznam.cz
DODÁVÁ A POKLÁDÁ:
laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
vinylové podlahy, přírodní linoleum
masivní podlahy, korkové podlahy
PVC, koberce pro bytové i komerční využití
vyrovnávání betonů samonivelačními stěrkami
vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami
Dovoz vzorků podlah a zaměření ZDARMA

n
n
n
n
n
n

Cena inzerce:

1 řádek šíře 6 cm: 12 Kč + DPH
2
Plošná inzerce: 8 Kč/cm + DPH
Zvláštní grafická úprava (logo): 50 Kč

Při opakování poskytujeme slevu 10%

Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav

www.topitlevne.cz

ZEMNÍ PRÁCE
pásovým minibagrem
pronájem kontejneru
na odvoz a likvidaci materiálu
Bourací práce kladivem osazeným na minibagru

Tel. 603 572 515
GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz

Půjčovna svatebních
a společenských šatů

MO N IK A
Tř. ČSA 213/II, Veselí nad Lužnicí

Tel.: 723 512 899
Pracovní doba
Po, Út, Čt 17 – 20 h

www.pujcovna-monika.cz
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Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky úrok od 2,89 %
Penzijní připojištění
Životní pojištění

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659

červen 2013
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Fotografie z pohodlí vašeho domova
objednávejte na

www.fotocibulka.cz

výdej zakázek:

KODAK - FOTO pro FOTO nám. Republiky vedle lékárny
úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú

Provádíme veškeré fotografické práce a průkazové fotografie
Největší výběr fotoalb a fotorámečků v regionu

SEMPRA MAŽICE
zve na

SAMOSBĚR JAHOD
červen, červenec (sběr do vlastních nádob).

Zdeněk Vondruška

PILA v STS Soběslav
Nabízí latě, hranoly, krovy a palivo

Dále přijímáme objednávky na nasbírané jahody.

Tel. 720 520 851

Tel.: 381 580 038, 607 674 454, 728 005 374.

Vykupujeme kulatinu
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Již 15 let
jsme tu pro Vás

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

cihly Pichler, Heluz

- omítkové směsi

polystyreny

- fasádní systém Baumit

vaty Knauf, Schwenk

- EKO komíny

kari sítě, roxory

- zámková dlažba Best

KB BLOCK

- sádrokartony

Rozšířená prodejna
Zednické nářadí, špachtle, štětce, válečky, montážní pěny, silikony,
penetrace, tekuté lepenky, hmoždinky, vertex, APU lišty, ochranné
pomůcky, pásky krepové, UV, AL, výstražné, fólie, kolečka, vědra,
kalvasy.
Po – Pá
7.00 – 16.00 hod.
So
7.30 – 11.00 hod.

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

Pronájem KARAVANU
u Orlické přehrady v kempu Trhovky – Milešov
bližší informace zašlu e-mailem
E-mail: vitezslav.fiser@seznam.cz
tel.: 728 698 310

červen 2013
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www.agropartner.cz
Zavedená prosperující firma s více než 20letou tradicí, působící v ČR a
SR, která se zabývá prodejem a servisem kvalitní zemědělské techniky
a technologií pro chov skotu, hledá vhodné kandidáty do svého týmu.
· Manažer servisu zemědělské techniky

- praxe na obdobné pozici alespoň dva roky
- dobrá znalost AJ/NJ podmínkou
- samostatnost
· Manažer prodeje stájových technologií

- praxe na obdobné pozici alespoň dva roky
- dobrá znalost AJ/NJ podmínkou
- klientsky orientovaný přístup
- ochota cestovat po celé ČR
· Produktový specialista – Lely Forage

- SŠ/VŠ vzdělání
- dobrá znalost AJ podmínkou
- řidičský průkaz B
· Skladník, logistik ZT

- SŠ vzdělání
- komunikativní znalost AJ podmínkou
- zkušenost v oboru podmínkou
Motivační dopis společně s životopisem zasílejte na adresu
AGRO-partner s.r.o., Květnová 506/2, 392 01 Soběslav.
E-mail: marcelahajkova@agropartner.cz,
případné dotazy na tel.: +420 702 093 396.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!!

Stáří slepiček 14-18 týdnů cena 149– 170 Kč/ks
v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodej se uskuteční: v neděli 23. června 2013
Soběslav - u vlakového nádraží – v 17.50 h
Případné bližší informace
tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
Při prodeji slepiček - nová služba - výkup králičích kožek
cena 15-22 Kč/ks

e-mail: hlaska@musobeslav.cz.

36

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

P Ř Í Š T Í

U Z Á V Ě R K A :

P Á T E K

červen 2013

1 4 . 6 . 2 0 1 3

Vydává Město Soběslav, ev. č. MK ČR E 13206. Adresa redakce: Městský úřad Soběslav, nám. Republiky 59/I, tel.: 381 508 116.
Redaktorka Jiřina Kocourková (jk).
Redakční rada: Jaroslava Kohoutová, Michaela Pimperová, Kamil Modl, Mgr. Romana Bláhová (jazyková korektura).
Za správnost příspěvků ručí autor. Internet: www.musobeslav.cz, e-mail: hlaska@musobeslav.cz.
Uzávěrka dalšího čísla každého 15. v měsíci. Náklad 2050 výtisků. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

