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Setkání s hudbou

středa 3. 7. / 19:00
„Putovní“ koncert lektorů
„setkání“
Kostel sv. Víta a následně
kulturní dům
čtvrtek 4. 7. / 19:00
Dvojkoncert: HLASkontraBAS + DUO MarZ
Galerie sv. Marka
pátek 5. 7. / 19:00
Affetto Poetico
Kostel sv. Víta
sobota 6. 7. / 19:00
Hudba pro duši i ducha
Kostel sv. Petra a Pavla
neděle 7. 7. / 19:00
Domácí výroba aneb pecky
všecky
Městské koupaliště
pondělí 8. 7. / 19.00
Lobkowicz trio
Kulturní dům

úterý 9. 7. / 19.00
Bardolino: Cesta kolem
světa
Kino Soběslav
středa 10.7./ 19.00
Ve víru flamenca aneb
španělské poblouzení
Galerie sv. Marka
čtvrtek 11. 7. / 19.00
Wihanovo kvarteto
Galerie sv. Marka
pátek 12. 7. / 11.00
Matiné účastníků kurzů
Koncertní sál ZUŠ
pátek 12. 7. / 19.00
1. koncert účastníků kurzů
Kostel sv. Víta
sobota 13. 7. /18.00
2. koncert účastníků kurz
Kulturní dům
více na str. 11
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Výběrová řízení na pronájem
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AKCE V ČERVENCI
VÝSTAVY:
od 21. 6. nová stálá expozice „Otakar ostrčil a Soběslav“ - pamětní síň hudebního skladatele, dirigenta, šéfa opery Národního
divadla a nejvýznamnějšího ze soběslavských letních hostů, který
se narodil před 140 lety, Blatské muzeum - Smrčkův dům
do 29. 9. Houby na hrázích jihočeských rybníků - k vidění jsou
stovky fotografií a desítky exponátů, modely hub a pravidelně
obměňované ukázky čerstvých hub, výstavu doprovází houbařská
poradna, která se bude konat 2. 7. od 17 do 18 h, další termíny
naleznete na muzejním webu, Blatské muzeum - Rožmberský dům
do 11. 8. Obrazy regionálního výtvarníka Františka Svobodného,
galerie Smrčkova domu
AKCE:
3. – 13. 7. festival komorní hudby Setkání s hudbou, program
viz str. 11
7. 7. Burza a trhy drobného zvířectva, areál chovatelů, 7 – 11 h
7. 7. Hlavní pouť ke kapli Panny Marie Bolestné, v 10:30 h
troubení žesťového kvarteta, v 11 h poutní mše svatá
9. 7. Vernisáž výstavy amatérských fotografií „Za památkami
a přírodou“ Jiřiny Prágrové z Klenovic. Výstava potrvá do
30. 8., knihovna, 16 h
12. 7. Vernisáž výstavy Kapličky - fotografií focených objektivem
Vlastimila Slabého, Galerie Hláska, 17 h (více na str. 7)

Oznámení
Od 1. 7. 2019 je definitivně ukončena služba
sněžení bradavic při dětské ambulanci MUDr.
Fialové v Soběslavi. (pá 15 -18 h).
Děkuji za pochopení.
Marcela Hánová

OTEVÍRACÍ DOBA VZP
každé 1. a 3. úterý v měsíci, vždy od 11.30 h
do 14.30 hodin v termínech:
2. 7., 16. 7., 6. 8., 20. 8., 3. 9., 17. 9., 1. 10.,
15. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 17. 12.
V případě nepřítomnosti kontaktujte Informační centrum VZP ČR: tel.: 952 222 222, e-mail:
info@vzp.cz.
Kontaktní místo: náměstí Republiky 59/I,
Soběslav, 2. patro, velká zasedací místnost,
dveře č. 318
redakce

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Od 1. 7. do 31. 8. probíhají komentované prohlídky kostelů a Rožmberského hradu - knihovny denně v 11, 13 a 15 hodin. Sraz před každou
prohlídkou je v infocentru (nám. Republiky
148, u „Husa“). 		
M. Pimperová

PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ
DOBA MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Prázdninová otevírací doba bude shodná s otevírací dobou přes rok. Otevřeno bude také každou
sobotu od 9 do 13 h. V otevírací době knihovny
bude otevřena také galerie ve věži Hláska.
Po
Út
St

zavřeno 		
9-18
9-17

Čt
Pá
So

9-16
9-15
9-13

Úřední den notáře

20. – 21. 7. Festival dechových hudeb Kubešova Soběslav,
náměstí Republiky, program viz str. 12

MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch

20. 7. Turnaj O pohár starosty - letní turnaj mužů v kopané,
fotbalový stadion, od 10 h

od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375

Středa 17. 7. a 31. 7.

redakce
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
15. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 28. května 2019.

Usnesení č. 15/147/2019
Rada města projednala studii úprav
komunikace v ulici Horní příkopy v Soběslavi zpracovanou Ing. Jiřím Lagnerem,
Soběslav, a souhlasí s budoucí realizací
těchto úprav.
Usnesení č. 15/148/2019
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. RM 3/2019 v předloženém znění.
Usnesení č. 15/149/2019
Rada města souhlasí s programem 5. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které
se uskuteční ve středu 26. 6. 2019 od 18:00
hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi:
• Změna rozpočtu města č. 2 v roce
2019
• OZV města č. 2/2019 o nočním klidu
• Majetkové převody
• Různé
Usnesení č. 15/150/2019
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Výměna
kotlů v plynové kotelně ZŠ Komenského
Soběslav“, které se uskutečnilo 22. 5. 2019
od 12:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
v Soběslavi.
Vítězem výběrového řízení se stala firma TIP-N+V, s. r. o., Soběslav, za cenu
1.757.869,05 Kč + DPH.
Usnesení č. 15/151/2019
Rada města bere na vědomí informaci k slavnosti 140. výročí narození
hudebního skladatele Otakara Ostrčila,
která se uskuteční v pátek 21. 6. 2019
od 17:00 hodin v parku „Zadražilka“
u Nového rybníka.
Usnesení č. 15/152/2019
Rada města jmenuje níže uvedené zástupce města na valnou hromadu TJ Spartak Soběslav, která se koná v úterý 4. 6.
2019 od 17:00 hod. v klubovně TJ Spartak
Soběslav:
• Mgr. Petr Valeš – člen RM
• Michal Turek – člen RM
Usnesení č. 15/153/2019
Rada města souhlasí s poskytnutím

finanční částky ve výši 7.000 Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2019 na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem Linky bezpečí, z. s., v letošním roce.
Usnesení č. 15/154/2019
Rada města bere na vědomí návrh zprávy
o auditu operace – projektu „Rybník Nový
u Soběslavi“ provedeném Ministerstvem
financí ČR.
Usnesení č. 15/155/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit budoucí uspořádání silniční
sítě po stavbě „Modernizace železniční trati Soběslav – Doubí“.
Usnesení č. 15/156/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a TEPO-LD, s.
r. o., Soběslav, na dodávku a montáž PVC
v budově zázemí zimního stadionu (schody
a chodby) za cenu 166.791 Kč + DPH.
Usnesení č. 15/157/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Miroslavem Pantoflíčkem – Projektová a poradenská činnost, Soběslav, na zhotovení
projektové dokumentace akce „Oprava
severní strany domů čp. 101/I až 104/I,
Soběslav“ za cenu 125.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 15/158/2019
Rada města souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy mezi městem Soběslav a firmou
Zdeněk Němec – BitEST, Kutná Hora, na
pořízení hlasovacího a konferenčního
systému do zasedací místnosti v domě čp.
1/I za cenu 287.106 Kč+ DPH.
Usnesení č. 15/159/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
mezi městem Soběslav a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., Praha,
v souvislosti s realizací akce „VPIC Soběslav
dopravní terminál“ na pozemcích p.č.
4022/68 a 3850/1v k.ú. Soběslav, které
jsou ve vlastnictví města Soběslavi.
Usnesení č. 15/160/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej pozemků p.č. 2582/3
o výměře 78 m2 a p.č. 2582/2 o výměře 321
m2 v k.ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví
města Soběslavi, p. Lubomíru Novákovi,
Chlebov, p. Romanu Chatrnému, Řípec,
a p. Antonínu Pánkovi, Košice-Doubí.
Usnesení č. 15/161/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlou-

vy o smlouvě budoucí
o předání a převzetí
stavebního objektu SO
51-71-03 a SO 51-71-04
mezi městem Soběslav,
jako budoucím přejímajícím, a Správou
železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha, jako budoucím předávajícím,
v souvislosti s modernizací železniční trati
v úseku Soběslav – Doubí na pozemku p.č.
3720/3 v k.ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města.
Usnesení č. 15/162/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
TEZZO Tábor, s. r. o., na dodávku a montáž
kolumbární stěny s 18 úložnými místy na
hřbitov v Soběslavi za cenu 114.875,60 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 15/163/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka
Soběslav, na opravu místních komunikací
v Nedvědicích za cenu 235.742,77 Kč + DPH.
Usnesení č. 15/164/2019
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Oprava chodníků Soběslav 2019 – 3“, které se uskutečnilo
27. 5. 2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Soběslavi.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka
Soběslav, za cenu 1.053.141 Kč + DPH.
Usnesení č. 15/165/2019
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele vnitřního vybavení budovy čp. 1/I na náměstí Republiky
v Soběslavi, které se uskutečnilo 27. 5.
2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti
MěÚ v Soběslavi.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Officity, s. r. o., České Budějovice, za cenu
569.495,20 Kč + DPH.
Usnesení č. 15/166/2019
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla
o průběhu, výsledcích a organizačním
zajištění voleb do Evropského parlamentu, které se uskutečnily ve dnech
24. – 25. 5. 2019.
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USNESENÍ

16. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 10. června 2019
Usnesení č. 16/167/2019
Rada města projednala finální verzi studie
budoucího rozvoje lokality „Na Ohradách“
zpracovanou architektonickým studiem
Aska, Tábor, a ukládá vedoucí oddělení
územního plánování a památkové péče
OVRR MěÚ Soběslav Ing. Dagmar Buzu
studii zveřejnit a shromáždit k ní připomínky občanů.
Usnesení č. 16/168/2019
Rada města projednala návrh změny rozpočtu – rozpočtové opatření č. ZM 2/2019
– předložený pracovnicí finančního odboru
MěÚ Mgr. Lucií Krejčí a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 16/169/2019
Rada města bere na vědomí informaci ředitele Kulturního domu města Soběslavi
Mgr. Petra Valeše o přípravě, organizačním
zajištění a financování městských „slavností úrody“, které se uskuteční v sobotu
14. 9. 2019, a dále informaci o přípravě
provozu letního kina u hradu v Soběslavi
v letošním roce.
Usnesení č. 16/170/2019
Rada města na základě výsledku výběrového řízení organizovaného ředitelkou Senior-domu Soběslav Ing. Zinou Petráskovou
souhlasí s použitím finančních prostředků
z investičního fondu S-domu na nákup
multifunkční pánve Rational VCC211 od
firmy IN-Gastro, s. r. o., Tábor, za cenu
461.634,60 Kč + DPH.

Usnesení č. 16/171/2019
Rada města souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 1121/1 v k.ú. Soběslav
o výměře cca 30 m2 (dvě parkovací stání na
parkovišti u letního koupaliště) společnosti
E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice, za účelem vybudování dobíjecí
stanice E.ON Drive Fast pro elektromobily. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou
10 let.
Usnesení č. 16/172/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem
Soběslav a Jihočeským krajem, České
Budějovice, kterou Jihočeský kraj poskytne městu finanční prostředky z dotačního programu Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje,
1. výzva pro rok 2019, na projekt „Stavební úpravy společenského domu v Nedvědicích“, ve výši 958.000 Kč.

prostor ze dne 10. 11. 2004 mezi městem
Soběslav, Ladislavem Růžičkou, Soběslav,
a Annou Průšovou, Soběslav, kterým se
řeší prodloužení doby nevyužívání nebytových prostor v domě čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi po dobu rekonstrukce
budovy, tj. do 31. 8. 2019.
Usnesení č. 16/176/2019
Rada města souhlasí s uzavřením příkazní
smlouvy mezi městem Soběslav a p. Otakarem Slezákem, Tábor, na výkon činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při přípravě akce „Oprava severní strany
domů čp. 101-104/I“ za cenu 10.000 Kč
+ DPH.

Usnesení č. 16/173/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dohody
o skončení nájmu mezi městem Soběslav a
firmou Milan Moc - GIPS, Soběslav, kterou
se řeší ukončení nájmu nebytových prostor
(garáží) na pozemku p.č. 4022/5 v k.ú.
Soběslav dohodou ke dni 31. 7. 2019.

Usnesení č. 16/177/2019
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného Správou
a údržbou silnic Jihočeského kraje, České
Budějovice, ve spolupráci s městem na
výběr dodavatele veřejné zakázky „Opěrná
zeď III/1351 Soběslav“, které se uskutečnilo 6. 6. 2019 v Českých Budějovicích.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Dřevotvar – řemesla a stavby, s. r. o., Chýnov, za cenu 3.224.258,70 Kč. Podíl města
na uvedené zakázce činí 1.323.611,79 Kč
+ DPH.

Usnesení č. 16/174/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 8 ke smlouvě o nájmu ze dne 3. 11. 2004
mezi městem Soběslav a Správou lesů
města Soběslavi, spol. s r. o., Soběslav, který řeší snížení nájemného na 10.000 Kč od
roku 2019.

Usnesení č. 16/178/2019
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav
a Diakonií ČCE – střediskem Rolnička,
Soběslav, na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města na rok 2019 ve výši
340.000 Kč na podporu činnosti Rolničky.

Usnesení č. 16/175/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových

Soběslavští občané v květnu volili své zástupce do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se
v České republice konaly ve dne 24. a 25.
května. Občané si v rámci celoevropských
voleb zvolili 21 zástupců. Volební účast
v Soběslavi dosáhla 28,63 %. Celorepubliková volební účast činila 28,72%.
V rámci celé České republiky se na prvních
pěti místech umístily strany ANO 2011
(502 343 hlasů), ODS (344 885 hlasů), Česká pirátská strana (330 844 hlasů), koalice
STAN + TOP09 (276 220 hlasů) a SPD (216
718 hlasů). V Soběslavi se na prvních pěti

místech dle počtu hlasů umístily strany
ANO 2011 (441 hlasů), ODS (220 hlasů),
koalice STAN + TOP09 (186 hlasů), Česká
pirátská strana (177 hlasů) a KSČM (147
hlasů).
Kompletní výsledky a bližší informace
týkající se voleb v Soběslavi a v České
republice naleznete na www.volby.cz.
redakce
Zdroj: volby.cz
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Firma Agro-partner s.r.o.
je lídrem Jihočeského kraje
Vyhlášení soutěže Ocenění českých
lídrů 2019 proběhlo 12. června v Praze. Z počtu 1307 firem do finále postoupilo 89, z nichž byli vybráni vítězové za každý kraj.
Pro postup musely firmy vyhovět
kritériím zahrnujícím ekonomické
parametry (firma se 100% českým
kapitálem, ročními tržby nad 200 mil.
a zaměstnanci nad 50) a další okolnosti s důrazem na technologie
a inovace. Novým českým lídrem
v Jihočeském kraji se stala soběslavská firma Agro-partner s.r.o.
Gratulujeme!
-min-

Na náměstí se vrátily
květinové pyramidy
Nové ozdobné květinové pyramidy
a nádoby na květiny v květnu umístila dopoledne na svá místa Správa města Soběslavi. Zdobit náměstí budou až do podzimu.
O zavlažování a údržbu květin, jejichž
převážnou většinu tvoří muškáty, se postará správa města. Letos poprvé muškáty
ale pokvetou i na balkoně hlavní budovy
městského úřadu. 		
-min-

Foto archiv firmy /Agro-partner

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města
Město Soběslav vypisuje výběrové řízení obálkovou metodou
na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 12,25
m2 v objektu smuteční síně na
hřbitově, v ulici Mrázkova
873, Soběslav (prodejna květin
a služeb). Nebytový prostor
bude pronajat v nově zrekonstruované budově pravděpodobně od 1. 11. 2019 na dobu
5 let.
Písemné žádosti o pronájem
nebytových prostor s následujícími náležitostmi:
• záměr využití nebytových
prostor - podnikatelský
záměr

doručte osobně nebo poštou
do podatelny Městského úřadu

I

pené obálce označené textem
„Výběrové řízení prodejna květin – NEOTVÍRAT“.
Otevírání obálek se bude konat
30. 9. 2019 v 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Soběslav,
náměstí Republiky 59/I – II.
patro.

ZEDNICKY UPRAVIT OSTĚNl A
NADPRAŽÍ OTVORU DLE
STAVU ZJIŠTĚNÉHO PO
VYBOURANÍ STÁVAJÍCÍ VYPLNÉ
(KONZULTOVAT S GP)

PŘEKLAD
KAMENNÁ DLAŽBA

Hlavními
kritérii
výběru bude zhodnocení podnikatelského záměru (50 %)
a navrhovaná výše ročního nájmu (50 %).

SYSTÉM VERTIKÁLNÍCH DÉLlClCH PŘÍČEK S
POSUVNÝMI DVEŘMI A PEVNÝMI PANELY

KAMENNÝ SOKL VYŠKY
70 MM (VIZ POZNÁMKA)

• přiložené oprávnění
k podnikání,
• navrhovaná výše ročního
nájmu (bez plateb za služby,
které zahrnují elektrickou
energii, vytápění, vodné,
stočné, svoz odpadů, apod.)

Soběslav v termínu do 30. 9.
2019 do 12,00 hodin, v zale-

, ^ PŘEKLAD

OPRAVA KOTVENI DEŠÍOVYCH
SVODĎ, OPĚTOVNÉ OSAZENI
UPRAVENÝCH STÁVAJÍCÍCH
SVODŮ PO PROVEDENI ET1CS

Bližší informace je možné zjistit u paní Jany Křemenové, telefon 381 508 113 nebo u paní
Pavlíny Chalupské, telefon 381
508 114 – Odbor organizační
a správy majetku, Městský úřad
Soběslav.
Jana Křemenová, vedoucí odboru organizačního a správy
majetku
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města

31. 7. 2019 do 12,00 hodin, v zalepené
obálce označené textem „Výběrové řízení
nám. Republiky 148 – NEOTVÍRAT“.
Otevírání obálek se bude konat 31. 7.
2019 v 16,00 hodin v zasedací místnosti
MěÚ Soběslav, náměstí Republiky 59/I
– II. patro. Hlavními kritérii výběru bude
zhodnocení podnikatelského záměru (50%)
a navrhovaná výše ročního nájmu (50%).

Město Soběslav vypisuje výběrové
řízení obálkovou metodou na pronájem
nebytových prostor o celkové výměře 38,70
m2 (nebytový prostor - 23,80 m2, provozní
prostory - 14,90 m2) na náměstí Republiky
č. p. 148 v Soběslavi I (současné prostory
informačního centra). Nebytový prostor
bude pronajat od 1. 10. 2019 na dobu 5 let.
Písemné žádosti o pronájem nebytových
prostor s následujícími náležitostmi:

Prohlídku objektu a bližší informace
lze dojednat s paní Janou Křemenovou,
telefon 381 508 113 nebo s paní Pavlínou
Chalupskou, telefon 381 508 114 – Odbor
organizační a správy majetku, Městský
úřad Soběslav.

- záměr využití nebytových prostor podnikatelský záměr
- přiložené oprávnění k podnikání
- navrhovaná výše ročního nájmu
(bez plateb za služby, které zahrnují
elektrickou energii, vytápění, vodné,
stočné, svoz odpadů, apod.)
doručte osobně nebo poštou do podatelny
městského úřadu v Soběslavi v termínu do

Obr.: Výkres pronajímaných prostor (vyšrafovaná modře ohraničená plocha)

Jana Křemenová,
vedoucí Odboru organizačního
a správy majetku

VZPOMÍNÁME

Město Soběslav
vypisuje výběrové řízení na
strážníka Městské policie Soběslav
Požadavky:
a) úplné středoškolské vzdělání s maturitou,
b) minimální věk 18 let,
c) trestní bezúhonnost,
d) dobrý zdravotní stav,
e) fyzická zdatnost
f) psychologické předpoklady,
g) řidičský průkaz sk. „B“,
g) časová flexibilita,
h) zbrojní průkaz skupiny D výhodou
Přihláška musí obsahovat:
• životopis,
• výpis z rejstříku trestů maximálně šest měsíců
starý,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání.
Přihlášky je možné zasílat písemnou formou nejpozději
do 31. 7. 2019 na adresu: Městský úřad Soběslav, náměstí
Republiky 59/I, 392 01 Soběslav.

Čas plyne jak tichý řeky proud, však bolest
v srdci zůstává a nedá zapomenout.
Dne 2. 6. 2019 uplyne šest smutných let,
co mě navždy opustila má přítelkyně paní
Monika Hrádková ze Soběslavi. Dne
18. 7. 2019 by se dožila 52 let.
Kdo jste ji znal, věnujte jí prosím tichou
vzpomínku. Stále vzpomíná a nikdy nezapomene, Alena
Ten, kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 28.7. 2019 uplyne již 8 let od úmrtí
paní Ivany Pavlátové ze Soběslavi. Nikdy
nezapomeneme.
Kdo jste ji znal a měl rád,věnujte jí tichou
vzpomínku.
Děti Daniel, Kateřina a maminka.

Dne 5. 7. 2019 uplynulo 10 let, co nás opustil náš manžel, tatínek
a dědeček Jaroslav Dvořák.
Vzpomínají manželka Dana, dcery Eliška a Irena a vnoučata
Milan, Zuzka, Dan a Tomášek.

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody.
Bližší informace je možné získat u tajemníka MěÚ Soběslav
Ing. Radka Brylla, tel. č. 381 508 121 nebo u vrchního
strážníka Městské policie Soběslav p. Miroslava Drse, tel.
č. 381 508 150.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav

Děkujeme přátelům a známým za účast na rozloučení s naší milovanou maminkou a babičkou, paní Annou Drsovou, dne 20. 5.
v kostele sv. Petra a Pavla. Dále děkujeme za
květinové dary.
Hana a Mirek Čížkovi
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Sbor pro občanské záležitosti při MěÚ Soběslav zorganizoval 30. května v kostele sv. Marka další vítání občánků. Místostarosta
města Mgr. Pavel Lintner přivítal do života v našem městě osm holčiček a 11 chlapečků. O hudební doprovod se postarala děvčata
ze Základní umělecké školy Soběslav pod vedením Mgr. Ivy Hovorkové.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
• Leia Kákonová
• Samuel Metelec
• Joachim Nathaniel Křelina
• Johana Švejková
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

Úmrtí:
• Jaroslav Bárta
• Alena Čermáková
• Anna Drsová
• Pavel Fiala
• Libuše Kóšová
• Milan Krčma
• Anna Kurejová
• Jan Maryška
• Vilma Urbanová
• Květoslava Vokalová
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

Římskokatolická farnost Soběslav
srdečně zve na tradiční

hlavní pouť

ke kapli Panny Marie Bolestné na Svákově
v neděli 7. července 2019
10,30 Troubení Soběslavského žesťového kvarteta
11,00 Poutní mše svatá

GALERIE HLÁSKA
Vernisáž Kapličky

Vlastimil Slabý - fotografie, Galerie Hláska
Pátek 12. 7. v 17.00 hod.
„Dráchov, Dírná, Řípec, Ponědrážka...
a tisíce jiných míst posetých po kraji Českém
kapličkami, které se vám většinou rychle
mihnou v okně automobilu, blízko silnice či v
horizontu krajiny. U mne se tato rychlá setkání začla zaznamenávat do paměti jako na film
ve fotoaparátu, a tak jsem sebral 30 let starý
přístroj nabitý filmem, stativ a nasedl s touto
výbavou na bicykl. To abych nebyl tak rychlý
a mohl plně vnímat cestu a ducha ve kterém
se octnu jako poutník krajem. Každou cestou
se otevírá další cesta k jinému cíli. A tak mé

cesty končí v místech, kam bych se jinak nedostal. Tím nacházím své USEBRÁNÍ při fotografování nalezené kapličky a tento zážitek
mne doprovází i při zpracování naexponovaných filmů a zvětšování v temné komoře.
Výstavou se o něj chci podělit i s Vámi.“
Vlastimil Slabý

červenec 2019
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Ve čtvrtek 13. a v pátek 14. června se u nás
v knihovně konalo tradiční pasování prvňáčků na čtenáře. Celkem jsme „odpasovali“ 5 tříd, a to dvě první třídy ZŠ Komen-

ského a tři první třídy ZŠ E. Beneše.
Děti musely nejprve zodpovědět několik
otázek týkajících se knihovny. Dále pak
musely zvládnout zkoušku ze čtení. Každý

žáček přečetl úryvek z básniček a my jsme
tak mohli zhodnotit kdo je hoden pasování. Těsně před samotným aktem jsme si
s dětmi zahráli hry a vědomostní kvízy.
Celé pasování bylo provázeno bytostmi
z pohádkového království a letos poprvé
přijeli z království i král s královnou.
Všechny děti samozřejmě úspěšně splnily
veškeré úkoly, které jsme si pro ně připravili. Po pasování je čekala sladká odměna
a také čestná průkazka čtenáře. My i děti
jsme si užili spoustu zábavy a těšíme se
zase za rok na další první ročníky.
***
Zveme Vás na výstavu amatérských
fotografií „Za památkami a přírodou“
paní Jiřiny Prágrové z Klenovic.
Výstava potrvá od 9. 7. do 30. 8. Vernisáž
výstavy se bude konat 9. 7. od 16 hodin.
Kateřina Šťastná

HOUBY NA HRÁZÍCH JIHOČESKÝCH
RYBNÍKŮ
s houbařskou poradnou a exkurzí do NPP
Luční

PŘIJĎTE O PRÁZDNINÁCH DO MUZEA!
Až do konce září můžete denně kromě
pondělí (9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00)
navštívit oba soběslavské objekty Blatského muzea. V Rožmberském domě na
Vás čeká největší přírodovědná expozice
v jižních Čechách a umělecko-historická
expozice „Soběslav – město pětilisté růže“
s modelem města v době vlády posledních Rožmberků. Smrčkův dům nabízí
etnografickou expozicí „Život na Blatech
a Kozácku“, oceněnou 2. místem v soutěži Gloria musaealis za rok 2017 a obrazovou galerii regionálních tvůrců nazvanou
„Krajina Táborska ve výtvarném umění“.
21. 6. k nim přibyla nová stálá expozice
„Otakar Ostrčil a Soběslav“ – pamětní
síň hudebního skladatele, dirigenta, šéfa
opery Národního divadla a nejvýznamnějšího ze soběslavských letních hostů,
který se narodil před 140 lety. Pro děti je
v národopisné expozici připravena tematická herna doplněná o interaktivní prvky
v jednotlivých sálech. Weisův dům ve Veselí nad Lužnicí bude v letošním roce z důvodu rekonstrukce uzavřen.

Během muzejní noci konané v pátek 14. 6.
jsme v Rožmberském domě zahájili naši
hlavní letošní výstavu, věnovanou fenoménu, který pro druhovou rozmanitost
hub představují rybniční hráze. Speciální
pozornost je zaměřena na národní přírodní
památku Luční u Sezimova Ústí, která se
v roce 1988 stala prvním mykologickým
chráněným územím v tehdejším Československu a dodnes je unikátním nalezištěm
řady druhů vzácných, především hřibovitých hub. Představena je i mykoflóra rybníků na Třeboňsku a Českobudějovicku.
Kromě stovek fotografií jsou na výstavě
k vidění desítky exponátů hub sušených
unikátní metodou lyofilizace, modely hub
a pravidelně budou obměňovány ukázky čerstvých hub. Výstavu pořádáme ve
spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích, jejím hlavním autorem

je tamní mykolog Mgr. Miroslav Beran.
Správce NPP Luční Pavel Špinar připravil
fotogalerii vzácných hub Táborska. Výstava potrvá až do 29. 9. a během jejího
trvání ji doprovází houbařská poradna –
nejbližší v úterý 2. 7. od 17 do 18 hodin,
další termíny najdete na muzejním webu.
V rámci 17. ročníku přírodovědných exkurzí Přírodou krok za krokem Vás zveme
na houby i přímo do terénu – v sobotu 20.
7. se s Pavlem Špinarem vydáme ze Sezimova Ústí přes hráze rybníků Turovecké
soustavy přímo do NPP Luční. Sraz je na
zastávce MHD Kovosvit v 9 hodin.
FRANTIŠEK SVOBODNÝ (1899–1975)
Další z výstav představujících regionální výtvarníky probíhá v galerii Smrčkova
domu. Připravili jsme ji u příležitosti 120.
výročí narození Františka Svobodného
z Bošilce, v jehož tvorbě dominují kresby
lidové architektury na Bošilecku, ale také
na Podkarpatské Rusi. Další díla zachycují
krásu blatských krojů, nechybí ani portréty, krajiny a zátiší. Vystaveny jsou kresby
a akvarely z našich muzejních fondů i ze
soukromých sbírek rodiny. Výstavu doprovází další katalog z naší edice trvale
prezentující díla umělců regionu. Výstava
potrvá do 11. 8.
Na viděnou na muzejních akcích se těší
Daniel Abazid a kol.
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program KD
Středa 3. 7. – sobota 13. 7.
11. ročník hudebního festivalu Setkání s hudbou v Soběslavi
2019
Týden koncertů a příjemných setkání nejen s hudbou…, Galerie
v kostele sv. Marka, KDMS, kostel sv. Víta, kostel sv. Petra a Pavla, letní koupaliště, vstupné na všechny koncerty je dobrovolné!
Pátek 12. 7. 17.00
Vernisáž výstavy Kapličky – Vlastimil Slabý – fotografie,
Galerie Hláska
Sobota 20. 7. – neděle 21. 7.
25. mezinárodní festival dechových hudeb – Kubešova
Soběslav 2019, v Soběslavi na náměstí Republiky
Vstupné v předprodeji 200 Kč na sobotu a 200 Kč na neděli, na
místě 250 Kč na sobotu a 250 Kč na neděli, předprodej vstupenek
je již zahájen v kanceláři KD nebo on-line na www.kdms.cz!

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST 		

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Předplatné Podzim 2019
(kulturní dům)
Čtvrtek 17. října v 19.00 hod.
Činoherní studio Bouře
Intimní příběhy z ráje
O věčné otázce co bylo, je a bude…?
Hrají: Anděl - Robert Jašków, Lilith - Jitka Ježková,
Eva - Kateřina Sedláková, Adam - Michal Slaný /
Peter Pecha
Neděle 17. listopadu v 19.00 hod.
Divadlo v Rytířské
Hrdinové
A potvrdí se pravidlo, že člověk je jen tak starý, jak
se cítí…?
Hrají: Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Miroslav
Vladyka

Připravujeme:
Pátek 13. 9. 21.00 Anna K. – koncert
Živě na nádvoří Rožmberského hradu v předvečer Soběslavských
slavností.
Vstupenky v předprodeji za 350 Kč včetně online prodeje.
Pondělí 23. 9. 19.00 Návštěva z ordinace, velký sál, vstupné 260
Kč – již v prodeji!
„Doktor Bohdan (Bob) Švarc a jeho manželka Helga (Heluš),
Martin Zounar a Martina Randová vzpomínají živě na všechny
historky z natáčení a další veselé zážitky, které jim účast
v nekonečném seriálu přinesla…
Od 29. 7. pokladna uzavřena.

TANEČNÍ KURZY
Taneční kurzy povedou opět manželé Alena a Jaroslav Bolkovi z Milevska. Začínáme v sobotu 7. září od 18 hodin – končíme Věnečkem
7. prosince 2019. Kurzovné je 1 500 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)!
Informace osobně v kanceláři KD nebo telefonicky 724 378 898, 381 524 261 nebo e-mailem:
jarka.palasova@seznam.cz.

Neděle 8. prosince v 19.00 hod.
Divadlo Kalich
Lady Oscar
O rázné podnikatelce, matce, šéfové i manželce,
jíž nic na světě nezlomí… kromě její vlastní
rodiny…!?
Hrají: Clara - Jana Paulová, Philippe - Ladislav
Hampl, Maxime - David Suchařípa, Thibault Jan Kříž, Laura - Denisa Pfauserová / Leontina
Hromádková, Camille - Vendula Fialová, Valentine
- Barbora Vyskočilová / Marie Křížová
Změna programu vyhrazena!
Předplatné - v prodeji od 1. září (místa
předplatitelům rezervujeme do konce září!)
Cena za předplatné 900 Kč.
Mimo předplatné (jednotlivá představení) 350 Kč.
Informace – prodej: Jarka Palasová (produkční)
jarka.palasova@seznam.cz,
tel. 724 378 898, 381 524 261
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Dudácký soubor Jitra
slavil jubileum
V sobotu 10. května vystoupily v Rožmberském domě
folklorní soubory v rámci oslavy výročí 35 let od založení
dudáckého souboru Jitra.
Akce se z důvodu nepříznivého počasí přesunula z venkovní zahrady do prostor přírodopisné expozice Rožmberského
domu. S omezeným prostorem si účastníci ale poradili velmi
pěkně. Řada členů ze souboru Jitra se bohužel omluvila kvůli
nemoci, a tak se soubor nemohl představit v původní sestavě,
ze které byli přítomni pouze dva členové. Vystoupila ovšem
řada hostů a návštěvníci se mohli těšit na pěknou podívanou.
Program zahájil krátkým proslovem vedoucí Blatského muzea
Daniel Abazid spolu s Vojtěchem Trubačem, který záhy přivítal prvního hosta - blaťácký soubor Vlastiboř. Souboru Jitra
přijely zahrát soubory Lužičan z Plané nad Lužnicí a Stražišťan z Pacova. V průběhu folklorního odpoledne vystoupili také
jednotlivci. Na dudy zahrál Jindřich Janeček za pěveckého
doprovodu Stanislavy Wimmerové, kteří zavítali do Soběslavi z Prahy.
Velký ohlas sklidilo trochu jiné vystoupení, které si pro obecenstvo připravili Rudolf Lughofer se svým vnukem. V jejich
podání zazněly rytmy rakouské lidové hudby hrané na dudy
a několik skladeb brilantně doprovodil na housle Gerhard
Wagner. S oslavenci si tito muži přijeli připít ze sousedního
Rakouska. Dále jsme mohli vidět a slyšet vystoupení jednoho
z představitelů nejmladší generace Marka Švece, který hraje
na dudy teprve druhým rokem a s Vojtěchem Trubačem zahrál několik písní. V polovině programu si připravili pěknou
historickou vsuvku Vojtěch Trubač spolu se Zuzanou Čermákovou, kteří zahráli na soběslavské moldánky ze 17. stol.
a bezklapkový klarinet chalumeauze ze 16. stol.
Odpoledne lidových tanců a písní provázela pozitivní a slavnostní atmosféra. Na závěr zazněly v podání všech účinkujících i publika písně Od Tábora až k nám, Kdyby byl Bavorov  a Na rozloučení mý potěšení.
-min-

Tip pro rodiny s dětmi
LVÍ KRÁL/ USA/ animovaný, dobrodružný
Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau
(Kniha džunglí), se odehrává v africké savaně, kde se narodil
budoucí panovník všeho živého. Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak ne všichni se z malého Simby radují. Mufasův bratr Scar,
původní následník trůnu, spřádá své vlastní, temné plány. Souboj
o Lví skálu plný intrik, dramat a po nečekané tragédii skončí Simbovým vyhnanstvím. Za pomoci dvou nových přátel musí Simba
dospět a stát se tím, kým je mu souzeno být.
zdroj: ČSFD
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SETKÁNÍ S HUDBOU V SOBĚSLAVI: 11. ROČNÍK
3. 7. – 13. 7. 2019

Vážení čtenáři,
zdá se to až neuvěřitelné: Setkání s hudbou
v Soběslavi se dostává do druhé dekády své
existence! A je třeba říci, že je to existence
velmi radostná :-)
Opět se počátkem letních prázdnin stává
město Soběslav místem setkávání mladých
studentů hudby, skvělých pedagogů, renomovaných umělců a také vás - našeho publika. Letos pojedenácté se tak rozehrává
na jihu Čech rozmanité hudební dění, které
láká obecenstvo nejen místní, ale i ze širokého okolí.
V uplynulých ročnících se v Soběslavi
představilo na 106 koncertech více než
35 souborů a 50 sólistů, a to pro více než
11 000 diváků.
Tento rok se příznivci Setkání s hudbou
mohou těšit mimo jiné na špičkové smyčcové Wihanovo kvarteto, neméně skvělé
a hvězdné klavírní Lobkowicz trio, nadžánrový soubor Bardolino, španělské flamenco
spojené s recitací Karla Čapka (v podání
známého moderátora a žurnalisty Vácava Žmolíka), jazzový HLASkontraBAS
ve dvojkoncertu s duem MarZ, tradiční
večer „pro duši i ducha“ (tentokrát mj.
s tenoristou Danielem Matouškem a sopranistkou Monikou Sommerovou) a další hudební lahůdky. To vše tradičně v kostelích
sv. Víta, sv. Petra a Pavla, v Galerii sv. Marka, soběslavském kině, kulturním domě
a ZUŠ. A nebude chybět ani oblíbený open-air “Pecky všecky” koncert na soběslavském koupališti.
Zbývá dodat, že organizátory „Setkání“
jsou jako vždy neziskové sdružení Setkání
s hudbou, z.s., dále město Soběslav resp.
Kulturní dům města Soběslavi a soběslavská ZUŠ. A že vstupné na všechny koncerty
bylo a nadále zůstává dobrovolné (což, jak
už všichni, kdo nám držíte jedenáct let palce, dobře víte, neznamená zdarma :-)
Opravdu s potěšením a velmi rádi se každoročně vracíme prožít pár prázdninových
dní, v nichž nejen účastníci kurzů, ale celé
město doslova ožívá duchem příjemného,
soustředěného a inteligentního uměleckého
snažení. Jsem velice rád, že „Setkání“ na
jihu Čech už skutečně zdomácnělo
a ze srdce všem přeji
krásné letní dny plné
krásné hudby!
Petr Hanzlík,
ředitel festivalu a
předseda sdružení
Setkání s hudbou.

STŘEDA 3. 7. / 19.00
„PUTOVNÍ“ KONCERT LEKTORŮ
„SETKÁNÍ“
Kostel sv. Víta a následně kulturní dům
Jiří Fišer a Jan Fišer - housle
Tomáš Strašil - violoncello
Tomáš Víšek, Silvie Ježková a Ladislava
Vondráčková - klavír
Taťána Klánská - kytara
Magdalena Hajossyová - zpěv

Ivan Vokáč - violoncello
KONCERT NATÁČÍ ČESKÝ
ROZHLAS

ČTVRTEK 4. 7. / 19.00
DVOJKONCERT: HLAS KONTRABAS + DUO MarZ
Dva osobité ženské hlasy s neméně osobitým doprovodem
Galerie sv. Marka
Ridina Ahmed - zpěv + Petr Tichý
- kontrabas
Markéta Zdeňková - zpěv a kytara
+ Štěpán Janoušek – perkuse, trombon

STŘEDA 10.7./ 19.00
VE VÍRU FLAMENCA aneb
ŠPANĚLSKÉ POBLOUZNĚNÍ
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ÚTERÝ 9. 7. / 19.00
BARDOLINO: CESTA KOLEM
SVĚTA
Kino Soběslav
Energické a originální pojetí etnohudby,
klasiky i jazzu

PÁTEK 5. 7. / 19.00
AFFETTO POETICO
Housle a theorba v baroknímdialogu
Kostel sv. Víta
Barbora Hulcová - theorba a barokní
loutna
Ludmila Pavlová - housle
KONCERT NATÁČÍ ČESKÝ
ROZHLAS

Večer s cestopisem K. Čapka
„Výlet do Španěl“
Galerie sv. Marka v 19.00
Václav Žmolík - recitace
Karolína Žmolíková - soprán
Ludmia Juránková - klavír
Miroslav Žára - kytara

SOBOTA 6. 7. / 19.00
HUDBA PRO DUŠI I DUCHA
Kostel sv. Petra a Pavla
Danie Matoušek - tenor
Monika Sommerová - soprán
Přemysl Kšica - varhany
Dominik Velek - violoncello

ČTVRTEK 11. 7. / 19.00
WIHANOVO KVARTETO
Vynikající smyčcové kvarteto hraje
Josefa Suka, Leoše Janáčka a Antonína
Dvořáka
Galerie sv. Marka
Leoš Čepický - 1. housle, Jan Schulmeister
- 2. housle, Jakub Čepický - viola,
Michal Kaňka - violoncello

NEDĚLE 7. 7. / 19.00
DOMÁCÍ VÝROBA aneb PECKY
VŠECKY
Městské koupaliště
Tradiční open-air koncert na pomezí
rocku, jazzu, blues a country
PONDĚLÍ 8. 7. / 19.00
LOBKOWICZ TRIO
Česká klasika i moderna: Josef Suk,
Otomar Kvěch, Antonín Dvořák
Kulturní dům
Lukáš Klánský - klavír
Jan Mráček - housle

PÁTEK 12. 7. / 11.00
Matiné účastníků kurzů
Koncertní sál ZUŠ
PÁTEK 12. 7. / 19.00
1. KONCERT ÚČASTNÍKŮ KURZŮ
Kostel sv. Víta
SOBOTA 13. 7. /18.00
2. KONCERT ÚČASTNÍKŮ KURZŮ
Kulturní dům
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FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
KUBEŠOVA SOBĚSLAV 2019
Sobota 20. 7. 2019
náměstí Republiky 13.00 hod. – 24.00 hod.
13.00
13.20
14.30
15.40
16.50
18.00
19.10
20.20
21.30
22.45

Dětský folklorní soubor Ráček
Božejáci
Túfaranka
„eine kleine dorfMusik“ (Rakousko)
Křídlovanka
Polkaholic (Švýcarsko)
Jižani
Vysočinka
Lácaranka
Veselka

Program uvádějí Karel Heger a Martin Hlaváček.
Koncerty kolem Soběslavi
začátek ve 14.00 hod.
Klenovice:
Alfred und seine Muzikantem (Německo)
Božejáci
Borkovice:
Polkaholic (Švýcarsko)
Veselka

Neděle 21. 7. 2019
náměstí Republiky 10.00 hod. – 19.00 hod.
10.00 Libkovanka
12.00 Veselka
12.00 	Přímý přenos do vysílání Českého rozhlasu
České Budějovice
13.30 Miklovci
14.40 Alfred und seine Musikanten (Německo)
15.50 Babouci
17.00 Krajanka
18.05 Veselka
18.30 Všechny dechové hudby zahrají společně!
		
(Borkovická polka, Moje česká vlast, Od
		
Tábora až k nám)
Program uvádějí Kateřina Hálová a Blanka Tůmová.
Vstupné
Sobota celodenní 250 Kč
Neděle celodenní 250 Kč
V předprodeji do 17. 7. 2019
Sobota celodenní 200 Kč
Neděle celodenní 200 Kč

Přejeme všem příznivcům dechovky příjemné zážitky na festivalu Kubešova Soběslav! Změna programu vyhrazena.

Děkujeme všem účinkujícím, kteří přijali naše pozvání na letošní, již pátý, ročník festivalu pěveckých sborů. Kromě pořádající Novity
vystoupily samé početné sbory - Smetana z Jindřichova Hradce, Canzonetta z Českých Budějovic a Gaudium z Prahy. Všechny sbory
podaly úžasné výkony a poslední skladbu jsme si zazpívali společně. Děkujeme i milému publiku za vytvoření krásné atmosféry celého
večera. Taktéž děkujeme městu Soběslav a kulturnímu domu za podporu celé akce. Těšíme se zase příští rok. 		
Novita
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BARÁČNÍCI V SOBĚSLAVI OSLAVILI VÝROČÍ
V sobotu 25. května se do Soběslavi sjely baráčnické
obce z různých koutů republiky, aby oslavily významná
jubilea.

Poděkování patří řediteli kulturního domu panu Mgr. Petrovi Valešovi, Správě města Soběslavi, dobrovolným hasičům
a všem sponzorům, bez nichž by se akce nemohla uskutečnit:

Již před 10. hodinou zaplnil parkoviště před kulturním domem
v rámci oslav 145 let od založení Českého baráčnictva, 90 let
od založení Baráčnické obce „Vitoraz“ Soběslav a 30 let
od založení Soběslavské chasy mladé dav krojovaných mužů, žen
i dětí. Seřadil se ve velkolepém krojovaném průvodu, který vyšel
od kulturního domu a svou cestu zakončil na náměstí Republiky.
Průvodu vévodily pestrobarevné prapory zúčastněných baráčnických obcí a sešlo se v něm přibližně 1 295 lidí, včetně některých
členů soběslavského Sokola a zúčastněných folklorních souborů.
Na náměstí Republiky přivítala průvod dechová hudba Jižani
a řada přihlížejících občanů, kteří se přišli na slavnost podívat.
Program zahájil rychtář soběslavské baráčnické obce „Vitoraz“
soused Václav Kastner a rychtář veleobce soused Jaroslav Proček.
Slova se dále ujala hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská,
která v pěkném proslovu poděkovala baráčníkům a vyjádřila uznání nad tím, že jsou české tradice nadále udržovány. Připomněla
také, jak je udržování tradic pro český národ důležité. Slova se následně ujali senátor Jaroslav Větrovský, starosta města Soběslavi
Jindřich Bláha a místostarosta Prahy 1 Petr Hejma, který je zároveň místorychtářem obce Hradčany. Po úvodních proslovech
posloužila velká plocha náměstí krojovaným tanečníkům, kteří
roztančili soběslavské náměstí tancem Česká beseda. Pěkná podívaná to byla i ze soběslavské věže, odkud byl krásný výhled nejen
na dění na náměstí Republiky, ale i na okolní scenérie.

Jihočeský kraj, město Soběslav, senátor Jaroslav Větrovský, Městská část Praha 1, Motor Jikov Group a. s., Čevak a.s. , Strabag
a.s., Banes s.r.o., Fert a. s., Opeko spol.s r.o., Choustník, DK Dvořák s. r. o., Envi-pur s.r.o., Autoservis Jindra s.r.o., Vialit spol.
s r.o., Střední řemeslná škola Soběslav, Jaspo autodoprava s.r.o.,
Soběslavská pekárna s.r.o., Reklamní ateliér s.r.o., N+N s.r.o., DK
OPEN s.r.o., Obec Klenovice, Ing. Mgr. Pavel Kastner, Impregnace s.r.o., Dřevovýroba Vaněk s. r. o. , Spilka a Říha s. r. o., Maspex
czech s. r. o., Veselí n. L., Miroslav Drs z Debrníka.
-min-

Zajímavý program probíhal na náměstí až do 16 hodin. Na pódiu se prostřídaly různé dechové hudby a folklorní soubory, včetně těch dětských. Po vystoupení Jižanů vystoupil dětský soubor
Dubínek ze Sezimova Ústí, dětský soubor Ráček ze Soběslavi,
Kovářovan, blaťácký soubor z Vlastiboře, Mažoretky ze Soběslavi, Dechový orchestr Temelín a Furiant z Malé Bělé. Třešničkou
na dortu bylo vystoupení Soběslavské chasy mladé, která tímto
završila oslavy svého výročí 30 let od založení folklorního souboru. Počasí všem přálo, nepřišly ani původně předvídané bouřky.
Postaráno bylo i o bohaté občerstvení, pivo teklo proudem a komu
stačila jen čistá voda, nemusel ani utrácet peníze. Mohl se jednoduše napít z pítka na náměstí Republiky a svlažit se v kašně,
která se opět naplnila vodou. Zvuk tekoucí vody navíc uklidňoval
a působil na kolemjdoucí jako balzám na duši.
Slavnostní atmosféra panovala od 13 hodin v kulturním domě,
kde se sešly všechny zúčastněné baráčnické obce na slavnostním
zasedání. Ceremonie v kulturním domě byla zahájena příchodem
zástupců 56 baráčnických obcí a žup s prapory, kteří po jejím
skončení se svými prapory opět opustili sál. Všem přítomným
zatančila Soběslavská chasa mladá. Po jejím vystoupení následoval
významný bod programu - předání čestných uznání a medailí
za zasloužilou práci zástupcům z řad Českého baráčnictva
i zástupcům z řad obyvatel a rodáků města Soběslavi. Pamětní
medaile si odnesli hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská
a náměstek hejtmanky Jaromír Novák, starosta města Jindřich
Bláha a člen Rady města Jindřichův Hradec Bohumil Komínek,
kterým organizátoři touto cestou poděkovali za propagaci
a podporu baráčnictva. Místostarosta Prahy 1 Petr Hejma obdržel
čestné usnání Veleobce. Čestné uznání obdržel také Vojtěch Hrůša
ze Soběslavské chasy mladé. V závěru zasedání uvázal starosta
J. Bláha spolu s hejtmankou I. Stráskou svou vlastní pamětní stuhu
na prapor Baráčnické obce „Vitoraz“ Soběslav. Následně získal
novou pamětní stuhu také prapor Veleobce a Počestné právo.
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Druhý červnový víkend
obsadili nádvoří hradu pivaři

Metalbarsfest 2019

V sobotu 8. 6. se v Soběslavi konal první ročník Pivních slavností. Areál byl veřejnosti přístupný od 12 hodin. Své pivo pivařům
nabízelo pět pivovarů včetně Staropramenu, jemuž velmi zdařile
konkurovaly menší pivovary Obora, Kamenice, Karas Bechyně
a Pacov. K dobrému pivu patří i dobré jídlo, a tak v nabídce jídel nechyběla ani výborná, na místě zhotovená, pizza a pečená
vepřová kýta. Na pódiu se až do večera vystřídalo pět kapel. Hudební program zahájil Evergreen band z Milevska již ve 12:20
h, po němž následovaly kapely Rock 1398 a The Blues Pace.
V průběhu dne se zájemci zúčastnili mistrovství v zatloukání
hřebíků pro tříčlenné týmy, soutěže v čepování piva a pití půllitru piva až do dna před zraky davu přihlížejících diváků. Oceněna byla také originalita „dresů“ jednotlivých týmů. Očekávaná
soběslavská power-metalová kapela Garant to na pódiu rozjela před 19. hodinou. Zábavný a kulturní program pak ukončila
kapela Badys Beat, během jejíhož vystoupení byly vyhlášeny
výsledky soutěží.					
-min-

Z pátku na sobotu 24. a 25. května nalákal milovníky tvrdé hudby
na soběslavské letiště třetí ročník festivalu Metalbarsfest. Seznam
účinkujících kapel se rozrostl o další zvučná jména. Na velkém
pódiu letos poprvé vystoupily kapely Arakain a Krucipüsk. Během dvou dnů se ve velkém stylu předvedlo 21 kapel a zazněla
hudba mnoha žánrů od heavy metalu přes tresh po hard rock. Přijela také dámská hard rock’n’rollová kapela Wasted Strings z Žiliny a táborská kapela Endless Drain. Pro návštěvníky festivalu
byla po oba dva dny po skončení programu na letišti připravena
afterparty v klubu Paluba.			
-minAutor fotografií: Orefir666

Noc kostelů
V pátek 24. května byly v rámci celorepublikové akce Noc kostelů otevřeny
všechny kostely v Soběslavi. Návštěvníci
si tak mohli prohlédnout interiéry kostelů
a zároveň si užít kulturní program, který
si pro ně připravil oragnizační tým spolku
Soběslávka.
Noc kostelů byla zahájena v 17 h zvoněním, po kterém následovala ekumenická
bohoslužba. V kostele sv. Petra a Pavla
vystoupil od 18 h Univerzální flétnový

orchestr U.F.O., který vznikl na základě
spolupráce základních uměleckých škol
v Soběslavi a Jindřichově Hradci. Žáci
uměleckých škol vystoupili po boku svých
učitelů. Program pokračoval ve 20.30 Parabiblí Alexandra Fleka s názvem Tisková
zpráva o našem prezidentovi Ježíši z Nošovic. Kdo vydržel až do pozdního večera,
mohl se do kostela sv. Petra a Pavla vrátit
těsně před půlnocí na společné zpívání.
Zajímavý program nabídly i další kostely
v Soběslavi. V kostele sv. Víta vystoupil

novinář, spisovatel, písničkář a básník Michal Bystrov. Po něm zahrála na kytaru představitelka českého šansonu Jana
Šteflíčková a následně lídr folkrockové
skupiny Marek Dusil Blend a bratr Lenky
Dusilové Marek Dusil. Program v kostele
sv. Víta ukončilo čtení při sklence vína
po 22. hodině.
Během večera se mohli návštěvníci občerstvit v putovní čajovně před kostelem
sv. Víta nebo v Zrnko cafe. Kdo měl zájem umocnit svůj již tak pěkný zážitek
pohledem na osvětlenou večerní Soběslav
z ptačí perspektivy, mohl vystoupit
na městskou věž od 19 do 21:30 h.
V evangelickém kostele si přišly na své
především děti během loutkového představení Medvěd na houbách, které pro ně
zahrál soubor  Drak‘n‘Roses.
-min-
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8. NOC V BLATSKÉM MUZEU SE POVEDLA

Průvodce večerem Daniel Abazid s mykology Pavlem
Špinarem, Miroslavem Beranem a Janem Holcem

Představení exponátu roku - soběslavských dud moldánek
doprovodil dudák Vojtěch Trubač hrou na jejich věrnou repliku

Loutkové představení Medvěd na houbách v podání formace
Drak‘n‘Roses rozesmálo děti i všechny dospělé návštěvníky

O večerní dobrou náladu se postaral koncert skupiny Kocouři

MŠ NERUDOVA
Ahoj, školko!
Ještě než jsme se definitivně rozloučili
s naší školkou Nerudovkou a odešli se těšit z letních prázdninových dnů, slavnostně jsme se rozloučili s našimi nejstaršími
předškoláky. Dne 3. 6. jsme v kině Soběslav
uspořádali „Stužkování“, kde děti z rukou
paní ředitelky Bc. Evy Kuklové a místostarosty města Soběslav Mgr. Pavla Lintnera
přijaly slavnostní stužku a knihu s přáním
úspěchů nejen v první třídě. Slavnostní
atmosféru svým vystoupením podpořil sbor
Melodico pod vedením Mgr. Radky Duškové a Bohdany Fördösové. 10. 6. jsme ve
školce poprvé přivítali program s názvem
„Zábavná první pomoc“, kde se děti velmi
přirozenou a nenásilnou formou dozvěděly nejen jak telefonovat na záchrannou
službu, ale i například jak se chovat v různých situacích, kdy není nablízku pomoc
dospělého. V průběhu měsíce června jsme

kdy jejich děti naši školku navštěvovaly.
S některými se budeme potkávat dál, s některými jsme se rozloučili už napořád…
Děkujeme.

chodili na pěší výlety do okolí naší školy
a poznávali tak známá i méně známá místa našeho města. Dne 12. 6. 2019 jsme
se ještě jednou loučili s našimi nejstaršími předškoláky, a to neformálně, na naší
školní zahradě. Nejprve děti s rodiči plnili
různé úkoly, které by měl zvládnout každý
předškolák, a potom už následovalo pečení buřtů a příjemné popovídání u ohýnku.
Děkujeme všem rodičům za všechny roky,

Školní rok 2018/2019 utekl jako voda.
Společně s dětmi jsme prožili rok plný
nových zážitků, nabytých zkušeností a dovedností, nových kamarádů,… Ještě jednou děkujeme všem organizacím, spolkům,
divadélkům i jednotlivcům, se kterými jsme se v průběhu roku potkávali, za
perfektní spolupráci a budeme se těšit ve
školním roce 2019/2020. Vám, čtenářům,
děkujeme, že jste věnovali pozornost našim řádkům a redakci Soběslavské hlásky
děkujeme za možnost zprostředkovat život
v naší školce prostřednictvím tohoto měsíčníku. Děkujeme!
Kolektiv MŠ
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MŠ DUHA
Duhové okénko

Závěrečné stužkování dojalo učitelky i rodiče

Měsíc červen utekl jako voda, aby také ne, vždyť byl
plný zajímavých akcí. Vydávali jsme se na pěší výlety po našem krásném městě. První červnový týden se
všechny třídy vypravily k hasičům. Tam děti, a hlavně
kluci, chodí moc rádi. Mohli jsme si prohlédnout hasičské auto ze všech stran, i zevnitř, nebo jsme si zkusili stříkat z hadice na cíl. V rámci projektu o IZS nás
také navštívila na zahradě školy policie. Viděli jsme
„tajné“ auto dopravní policie, zbraň, obušek, pouta
i další výbavu policistů.
Děti se dozvěděly, jak se má chovat v silničním provozu cyklista, jak má být vybavený, co má mít jízdní
kolo. Policisté nás upozornili na to, jak se chovat, pokud se někde objeví neznámý pes bez majitele. Děti
už také ví, jak se chovat, pokud je osloví cizí člověk,
nebo když se ztratí. Děti z červené, modré, oranžové
a žluté třídy postupně vyrazily na výlet za zvířátky
do ZOO Dvorec u Borovan, ZOO Tábor a Zooparku
Na hrádečku. Všechny děti se také rozloučily se svou
třídou, ty mladší využily prostory zahrady a zahradní učebny. Předškoláci se rozloučili v kempu u řeky
Lužnice a také byli slavnostně stužkováni na školáky
v soběslavském kině.
Přejeme všem dětem z duhové školky, jejich rodinám i Vám, čtenářům Hlásky, krásné léto plné barevných zážitků.
Kolektiv MŠ DUHA

V úterý 18. června uspořádala MŠ
DUHA závěrečné stužkování dětí
z předškolních tříd. Událost proběhla ve dvou etapách. V první se se
školkou rozloučilo 18 dětí ze zelené
třídy v 16 h v Kině Soběslav. Na ně
pak navázala rozlučková akce v 17
h, na které se sešlo 33 dětí z fialové
„dvoutřídy“. Ještě před zahájením
ceremonie pohladilo přítomné na
duši kytarové vystoupení žákyní
ZUŠ Soběslav.

někdo tvrdit něco jiného, nevěřte
jim.“ Dětem nyní zbývají poslední
dny, kdy se ve školce mohou vrátit
k dětským radovánkám. Poté, co si
užijí prázdniny, od září na dlouhá
léta usednou do školních lavic. Přejeme jim, aby jim tato léta přinesla vedle všedních povinností také
inspirující zážitky, spoustu zábavy
a příjemných setkání.
			
-min-

Poté se děti rozloučily se školkou
před zraky rodičů pěkným představením, během kterého zatančily i zazpívaly. Stuhu převzaly od
ředitelky Aleny Krejčové a jako
upomínku obdržely diplom a DVD
s fotografiemi ze života ve školce.
Na závěr předstoupily před plný sál
přihlížejících a pod květinovou bránou sdělily všem přítomným, čím se
chtějí stát, až budou dospělí.
Ředitelka školky A. Krejčová se
s rodiči rozloučila slovy: „Vidíte, že
máte úžasné děti. Pokud Vám bude

ZŠ E. BENEŠE
Bronzoví ve fotbale
V pondělí 13. května se v Táboře uskutečnil
letošní ročník fotbalového klání McDonald’s
Cup turnajem pro 1. – 3. ročníky. A bylo na co
se dívat!
Tentokrát se turnaje zúčastnilo celkem 17 základních škol, které byly rozděleny do čtyř skupin.
Žáci naší školy nám dělali radost hned od začátku a s přehledem vyhráli svoji čtyřčlennou skupinu. Po třech výhrách a skóre 12:1 postoupili
do dalších utkání. Následovaly tři zápasy o nejvyšší příčky. První zápas jsme prohráli s konečným vítězem ZŠ Zborovskou. Druhý zápas se
ZŠ Helsinskou bohužel přinesl zranění našemu
brankáři, a než jsme stihli zraněného gólmana
vystřídat, dala nám tato škola rozhodující gól do
prázdné branky. Třetí zápas se ZŠ Dražice jsme
již 0 : 4 vyhráli a tím obsadili krásné 3. místo.
Odměnou nebyly jen bronzové medaile a nádherný pohár s míčem a diplomem, ale i fotbalové zážitky z celého sportovního dopoledne.
Děkujeme a blahopřejeme všem účastníkům
a poděkování patří i fandícím rodičům za vydatnou podporu během turnaje.
Mgr. Naděžda Vančatová

Jihočeský zvonek – krajské kolo
Dne 16. května se ve Strakonicích
uskutečnilo krajské kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek, kam se po svém
vydařeném vystoupení v okresním
kole soutěže probojovala žákyně třídy
V. D Lucie Pölderlová. Ve Strakonicích předvedli soutěžící své výkony ve
čtyřech kategoriích a i podle poroty se
jednalo o mimořádný umělecký zážitek a velice vydařený ročník soutěže.

Celému programu vládla krásná přátelská atmosféra a pěvecké výkony
potvrdily, že krajského kola se zúčastnili výborní pěvci. Ve velké konkurenci
nakonec Lucie získala bronzové pásmo
a kromě krásných zážitků si ze soutěže
odváží i velkou zkušenost a příjemný
zážitek.
Mgr. Klára Pölderlová
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ZŠ KOMENSKÉHO
Milí čtenáři a milí diváci,
jsou to již tři roky, kdy jsme
se my dva, obyčejní učitelé
základní školy, svěřili jeden
druhému s myšlenkou, kterou
jsme již delší dobu oba nosili
v hlavě. Pojďme založit dramatický kroužek na naší škole.
Oba bez divadelních zkušeností, oba bez odborných teoretických znalostí. Domluvili jsme
se, že nepůjdeme do klasického
„dramaťáku“, pouze se pokusíme nazkoušet divadelní hru.
První myšlenky vedly k dlouhému zkoušení a poté skromnému představení pro pár rodičů
a kolegů, kteří „ze slušnosti“
přijdou. Se svými plány jsme
se tehdy svěřili řediteli Kulturního domu města Soběslavi,
panu Petru Valešovi. Ten nás
překvapil mnoha nabídkami,
nápady a plány. Najednou jsme
ke svému skromnému představení „dostali“ vlastního autora
hudby, najednou jsme měli prostor ke každotýdennímu zkoušení, najednou se nám věnovali
minimálně dva technici, najednou jsme na svou stranu získali
úžasnou Jarku Palasovou, která
dokáže zařídit naprosto všechno
…zkrátka, najednou jsme si
připadali jako profesionální
soubor, který má kolem sebe
plno lidí, kteří rozumí své práci
a udělají za nás vše, čemu nerozumíme.
Místo skromného představení
jsme se Strašidlem cantervill-

ským téměř vyprodali sál kulturního domu a pan Valeš nám
nabídl zkusit štěstí ještě venku
v parku u Hlásky. Nedokázali jsme si představit, jak něco
takového, v Soběslavi do té
doby neobvyklého, může dopadnout. Opět jsme si představovali skromné představení pro
hlouček lidí a potlesk „ze slušnosti“. K našemu překvapení
šlo opět o profesionální scénu,
které se věnovali všichni pracovníci kulturního domu. Ještě
nyní je pro nás neuvěřitelné,
kolik lidí se dokázalo spojit,
aby splnili sen dvěma chlapům, kteří si jen „chtěli zahrát
divadlo“. Najednou jsme měli
kolem sebe všechny pracovníky KDMS a všichni se, i mimo
svou pracovní dobu, starali
o to, aby vše dopadlo co nejlépe. A ono dopadlo.
A další rok to samé. Dvě premiéry uvnitř, jedno venkovní
představení – opět velká dřina
a úsilí všech. Nejen nás, herců
a režisérů, ale především těch,
kteří nejsou na první pohled na
jevišti vidět.
A letos? Pokud jste se byli podívat, není třeba nic vysvětlovat. Pokusili jsme se o nemožné. Nacvičit s dětmi základní
školy hru Williama Shakespeara Romeo a Julie. Vsadili jsme
na osvědčené herce, ale přibrali
jsme také mnoho nových. Nevíme, jak to vidíte vy, za nás režiséry ale musíme vyslovit ab-

solutní pochvalu a poklonit se
všem, kteří se tohoto představení účastnili. Verča s Vaškem
v hlavních rolích byla správná
volba. Nejen, že jde o výborné
herce, ale věřili jsme, že právě
oni se dokážou naučit tak obrovské množství textu. Míša,
Lucka, Tereza, Verča a Róza –
to jsou holky, které s námi hrají
od počátku, a doufáme, že ještě
hrát budou. Věříme, že o některých z nich uslyšíme v souvislosti s herectvím i za hranicemi
Soběslavi. Viktor s námi hrál
již vloni a věděli jsme, že obsazením jeho do role Tybalta neuděláme chybu. Honza, Radim,
Matěj, Adam a Jirka jsou kluci,
u kterých jsme zariskovali. Byli
nevyzkoušení, naskočili do rozjetého vlaku a nakonec se stali
jedněmi z nejlepších na jevišti.
Hynek, Vojta, Kuba a Saša měli

role na první pohled malé, ale
neméně důležité.
Děkujeme všem hercům a jsme
pyšní na to, co dokázali letos i
v letech minulých. Jen díky nim
víme, že má smysl pokračovat
a těšíme se na další spolupráci.
Stejný dík patří i Petru Čapkovi za skvělou hudbu, Jirkovi
Věchetovi za nádherné ručně
vyrobené meče a především
všem pracovníkům KDMS.
Nebýt paní Palasové, Smítkové, Votápkové, Záhorové, pánů
Valeše, Krovozy, Hovorky,
Černého a Lintnera, zůstali bychom u svých skromných snů
a hráli bychom si jen ve školní
třídě. A vzhledem k šikovnosti
našich herců, myslíme, že by to
byla velká škoda.
Děkujeme Vám všem!
Lukáš Lis a Štěpán Ježek

Dobrých skutků je třeba všude, a nejen o Vánocích!
Třída 9. B se pomalu, ale jistě loučí s naší
základní školou. Stihli jsme toho za devět
let školní docházky hodně. Na něco budeme vzpomínat s úsměvem, na něco raději
rychle zapomeneme, ale jsme rádi, že jedna
z posledních věcí, které ještě stihneme, je
dobrý skutek. A protože si uvědomujeme,
jaké máme štěstí, že žijeme v dostatku,
a také to, že v různých koutech světa lidé
takové štěstí nemají, rozhodli jsme se už
před vánočním jarmarkem naši malou pomoc směřovat do světa.
Vzpomínáte ještě na vánoční čas a na školní jarmark? „Veselé Vánoce!“ znělo na
něm po celé odpoledne. Všude byla cítit
skořice, vůně vánočních dobrot, k tomu ra-

dostná pohoda a veselá a milá setkání. Při
troše snahy si ještě vybavíme všechen ten
krásný vánoční zmatek, úsměvy babiček,
které se opět potkaly se svými vnoučaty,
nebo vtipné poznámky tatínků, kteří řešili,
jaký výrobek má na svědomí právě jejich
dítko.
Říká se, že Vánoce jsou svátky, kdy mají
být lidé spolu, a myslíme, že přesně to se
nám povedlo. I podle ohlasů návštěvníků se jarmark opravdu vydařil. A protože
jsme si uvědomovali, že je pro naši třídu už
posledním, snažili jsme si ho užít. U toho
jsme zvládli obsluhovat návštěvníky kavárny ve školním klubu, zpívat a hrát koledy
a nadělat si ještě pár pěkných společných

vzpomínek. Při tom se nám podařilo vybrat
2 520 Kč. Za utržené peníze jsme nedávno poslali třem chudým rodinám v Africe
něco, co jim usnadní život – věnovali jsme
jim dvě kozy a jeden včelí úl.
Tímto článkem bychom chtěli všem, kteří
se na této pomoci podíleli (ať už jste dobroty vyráběli, nebo kupovali), moc poděkovat
a připomenout vám, že trávit čas se svými
blízkými, rozdávat úsměvy a šířit pozitivní
náladu nebo pomáhat bychom neměli jen
na Vánoce. Nezapomínejme na to!
Vaše 9. B                                                 
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SŠŘ A ZŠ SOBĚSLAV
Konec školního roku na základní škole
30.
května
jsme díky financím ze záštity náměstka hejtmanky
Jihočeského kraje Mgr. Jaromíra Nováka mohli opět uspořádat závody v lehké atletice.
S našimi žáky si přijely poměřit síly i děti z Tábora, Mladé
Vožice a Veselí nad Lužnicí.
Vítězům patří velká gratulace a
pochvala za vzornou reprezentaci školy. S organizací a občerstvením nám pomáhali učňové kmenové školy a nemalou
zásluhu na hladkém průběhu
celé akce měli jako každoročně i naši důchodci. Pitný režim zajistila společnost Fontea
a.s. Veselí nad Lužnicí. Všem
zúčastněným a sponzorům
děkujeme.

V rámci výuky o ochraně přírody jsme podnikli exkurzi
do čističky odpadních vod
v Soběslavi, kde pro nás byla
připravena prohlídka areálu
s odborným výkladem. Chtěli

bychom tímto ještě jednou poděkovat p. Dvořákovi za ochotu a čas, který nám věnoval.
12. června nás navštívil
p. Klimt, člen Vodní záchranné služby Českého červeného

kříže Soběslav. Přijel sanitkou,
kterou děti se zájmem obdivovaly, a přivezl s sebou Adama,
kterého se některým dětem povedlo zachránit. I zde patří velký dík p. Klimtovi za oživení
základů první pomoci a trpělivost i s těmi nejmenšími.
Úplný závěr školního roku
jsme strávili na pískovně, kde
si děti společně hrály, soutěžily
a pekly špekáčky.
Přejeme dětem, rodičům i všem
čtenářům pohodové prázdniny
plné sluníčka a odpočinku.
Za kolektiv pedagogů,
Mgr. Jana Drsová

Maturitní zkoušky na gymnáziu
Dne 31. 5. se v prostorách soběslavského
kulturního domu konala slavnostní událost. Absolventi gymnázia převzali z rukou pana starosty Ing. Jindřicha Bláhy
a třídních učitelek Mgr. Jitky Balounové
a Mgr. Jany Lagnerové maturitní vysvědčení.
Maturitní zkoušku, skládající se ze státní
a profilové části, konalo v obou maturitních
třídáchcelkem 56 studentů a studentek.
Jedna studentka neprospěla z didaktického

testu z matematiky. V ústní části neuspěly
dvě studentky ze základů společenských
věd a jedna z dějepisu. O nápravu neúspěšného výsledku budou usilovat v podzimním termínu. Dvacet osm studentek
a studentů dosáhlo svými pěknými výkony
na vyznamenání, deset složilo zkoušku dospělosti se samými výbornými.
Místostarosta města Mgr. Pavel Lintner
předal knižní odměny studentům, kteří
po dobu studia dosahovali mimořádných
výsledků nebo se významně zasloužili
o šíření dobrého jména školy. Mezi nimi
nechyběl ani Jakub Vácha, který velmi
úspěšně reprezentoval soběslavské gymnázium na celostátní i mezinárodní úrovni
v přírodovědných soutěžích. Paní Renata
Štaubrová ocenila upomínkovými dary lidskou a morálně prospěšnou práci studentů
s dětmi různého stupně postižení ze zařízení
Diakonie Rolnička.
Závěrečný projev ředitele gymnázia a státní
hymna na samém konci slavnosti byly poděkováním nejenom učitelům a absolventům, ale také rodičům a všem blízkým, kteří se zasloužili o úspěšné zvládnutí jedné
životní etapy mladé generace. Této mladé
generaci přejme hodně úspěchů v dalším
studiu na vysokých školách, hodně štěstí
a zdraví v osobním životě.
Mgr. Petr Lintner – ředitel gymnázia
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DĚTI V SOBĚSLAVI POZNÁVAJÍ ZVÍŘATA V TERÉNU

Policejní zápisník

Již 15. rokem pravidelně navštěvují děti
z MŠ DUHA malou farmu nedaleko Nového rybníka, která je dobře vidět z ulice
Tyršova. Během exkurze se na ní seznamují s některými chovnými zvířaty, přičemž stráví příjemný čas v přírodě a na
čerstvém vzduchu. Farma je ale přístupná
i jiným školám a ohleduplné veřejnosti.

V noci z 31. 4. na 1. 5. došlo ve Vlastiboři k nebezpečnému vyhrožování
se zbraní a výtržnictví. Pachatel po
předchozí rozepři přistoupil k několika popíjejícím na místě veřejnosti
přístupném, kdy namířil na poškozeného plynovou pistoli.

Základy spolupráce MŠ DUHA s majitelem
farmy Jiřím Kubešem byly položeny již před
15 lety, kdy do školky začaly docházet jeho
děti. Pro obě strany je prospěšná. Děti v doprovodu učitelek navštěvují farmu v průběhu celého roku a nosí zvířatům tvrdé pečivo.
J. Kubeš jim předává své znalosti a zkušenosti a zve je, když se mu narodí mláďátka.

V době od 8. 5. do 9. 5. vnikl neznámý pachatel přes otevřená vstupní
vrata na zahradu v Soběslavi a následně odcizil zpod dřevěného přístřešku 16 ks reproduktorů zn. Beyma, čímž způsobil poškozené firmě
škodu ve výši 35 336 Kč.

„Pan Kubeš je velice ochotný a dětem rád
připraví celé dopoledne povídání a ukázek.
Je k nám vždy milý a předává dětem ty nejcennější vědomosti a zážitky, protože si mohou zvířata prohlédnout a některá i pohladit
a nakrmit. Tyto zážitky a zkušenosti nikdy
nemůže nahradit pouhé povídání u obrázků
zvířat doma či v mateřské škole. Farmu ale
můžeme navštěvovat samostatně i bez jejího
majitele,“ vysvětlila redakci učitelka MŠ
DUHA Lucie Vacková a dodala: „Rádi bychom mu za modrou třídu a celou školu poděkovali. Dětem ukázal nejen jak o zvířata pečovat a jaké je jejich využití pro člověka, ale
také to, že mohou lidem přinášet uspokojení,
lásku a klid.“

Farmu J. Kubeš převzal po svých rodičích, kteří zde dříve chovali ovce. Úžasnou
atmosféru si zachovala až dodnes. Všude je
čisto azelená tráva. Před vstupní brankou
navíc teče Černovický potok, člověk je tedy
i u vody. Původní chov se postupně rozrostl
o další zvířata, z nichž některá nejsou pro
naše prostředí zcela typická. Můžete se zde
potkat s ovcemi kamerunskými, ovcemi domácími, kozami, husami, slepicemi (českou
vlaškou a kropenkou) a bílou klisnou jménem
Misi.
„Pořízení Misi bylo spíše výchovné. Dcera se
o ni musí ráno i večer postarat, což považuji
za prospěšné s ohledem na to, jak dnes mladé
generace vyrůstají,“ vysvětlil redakci J. Kubeš při prohlídce ohrady s klisnou, která se
zpočátku zdráhala k nám přijít. Na rozdíl od
její spolubydlící, kozy Mili, která okamžitě
vytušila příležitost dostat se do společnosti
a možná i k něčemu dobrému. „Mili běžně

pouštíme mezi děti, je společenská a mohou
si ji podrbat,“ zmínil J. Kubeš na její adresu,
zatímco otevíral dveře ohrady, aby mohla vyběhnout ven.
Volání dvou pávů můžete zaslechnout
i z dálky při procházce okolo Nového rybníka
a možná na ně i někde narazíte. Občas se totiž
vydávají do terénu za pastvou,vždycky se ale
vrátí. Farma je dobře strategicky umístěná a
její majitel to na ni nemá daleko. Stačí mu
přeběhnout lávku přes Černovický potok,
kterou je prakticky spojen se zvířecím královstvím. S péčí o zvířata mu v současnosti pomáhá dcera a občas se připojí také syn
a kamarádi.
Protože J. Kubeš pracuje se dřevem, všechno vybavení včetně ohrad a stájí si zhotovuje sám a částečně ušetří na nákladech.
Farmaření je pro jeho rodinu pouze koníček, ze kterého nemá žádný finanční prospěch, naopak do něj musí sám investovat.
Farma má pro něj ale jiný rozměr. Jednak
ji vnímá jako výchovný prostředek pro děti
a mládež a jednak je pro něj prospěšným způsobem, jak zachovat tuto poklidnou lokalitu
v blízkosti centra města, navazující na přírodní památku Nový rybník, v původní podobě.
O zdejší prostory je navíc ochoten se podělit
s jinými.
„Tohle území má pro mě velký potenciál. Byl
bych rád, kdyby tak zůstalo a lidé ho mohli
využívat takové, jaké je. Vznikají zde i jiné
iniciativy. Již dnes tu s námi působí rybáři
a včelař,“ objasnil J. Kubeš. Na farmě hostí
unikátní včelín, který má pro příchozí i naučný charakter. Vzadu se dá na několika místech otevřít, díky prosklené stěně je možné
nahlédnout dovnitř a vidět včely při práci.
MŠ DUHA není jediná školka, která pravidelně umožňuje svým dětem seznámit se se
zvířaty naživo. Farmu navštěvují i jiné školky
a školy a přístupná je také slušné a ohleduplné veřejnosti, a to i v nepřítomnosti majitele. Je třeba ale dodržovat některá pravidla.
Zvířata se hned po našem příchodu dožadovala něčeho dobrého. Leckterý návštěvník jim
přinese tvrdé pečivo (nechává ho v kbelíku za
vstupní brankou).To má smysl již v tom, že
ho děti v dnešní době bez zaváhání nevyhodí do koše. Krmit se ale nesmí a toto pravidlo je obzvlášť třeba ctít, protože by mohlo
vést k úhynu zvířat. Zároveň však platí zákaz
dělání hluku, pokřikování a pobíhání, aby
návštěvy zvířata nerušily. 		
-min-

Dne 12. 5. byly zahájeny úkony
trestního řízení ve věci pokusu krádeže nafty v areálu firmy v Soběslavi. Pachatel se po vypáčení víčka
hrdla nádrže za použití kovového
páčidla pokusil odcizit motorovou
naftu, když byl vyrušen zaměstnancem firmy a z místa činu odjel
vozidlem stříbrné barvy. Škoda způsobená poškozením víčka nádrže
automobilu je v odhadované výši
2 800 Kč.
V době od 11. 5. do 15. 5. byl v obci
Soběslav spáchán přečin krádeže,
kdy pachatel po odstranění visacího
zámku ze vstupních vrat vnikl do
areálu firmy, odkud následně odcizil volně odstavený přívěsný vozík.
Poškozenému tak způsobil škodu ve
výši 26 000 Kč.
Podle trestního řádu byly dne 15. 5.
zahájeny úkony ve věci neplacení
výživného. Na základě zjištěných
skutečností si pachatel neplní svoji
vyživovací povinnost na nezaopatřené dítě, kdy tímto za předmětné
období dluží oprávněné osobě na
řádném výživném částku 39 000 Kč.
Dva dosud blíže neustanovení pachatelé napadli dne 18. 5. poškozeného a jeho kamaráda údery pěstmi.
Jednomu z nich se podařilo z místa
utéct a útok obou pachatelů byl směřován pouze na poškozeného, kterého napadli podruhé, a to kopem do
oblasti hlavy. Tímto vzniklo poškozenému zranění s předpokládanou
dobou léčení nejméně tři týdny.
nstržm. Jana Štecová
OO PČR Soběslav
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Mise splněna! Jarní pobyt rodin se vydařil na jedničku
a uzdu fantazii jsme popustili i u
Představ si. Byly to moc příjemné
dny i večery plné humoru a pohody. Dle rozhovorů s rodiči si troufám říct, že si všichni odpočinuli
a na chvíli mohli odložit své starosti.

Jsou to jen tři dny. Ale kolik dokážou vykouzlit radosti! I MY
chceme, aby si děti s handicapem
a jejich rodiny mohly užít společný
čas i jinde než mezi čtyřmi povědomými stěnami svých domovů.
Proto s nimi pravidelně vyrážíme
na naše pobyty...
Ten jarní proběhl již tradičně
v našem oblíbeném penzionu Benešova Hora mezi 24. a 26. květnem. Ochotně nás u sebe přijala
majitelka paní Bůžková, za jejíž
vstřícnost vůči nám jí patří ohromný dík. Tentokrát jsme k ní dorazili
v počtu 5 rodin, 4 členů týmu I MY
a 5 dobrovolníků.
Počasí nám přálo a celý víkend nás
hřálo příjemné jarní slunce. Naši
skupinu tvořili především malí
kluci a holky a kolem nich se taky
vše točilo. Velkou výzvou pro ně
byl výlet bez rodičů. Šlo to náramně. Děti byly statečné a pár hodin

odloučení zvládly na jedničku.

ním obědě byla znát únava.

Společně jsme si užili procházku
po okolí i za ovečkami, dovádění
na hřišti, stopovačku s pokladem,
hrátky s padákem a společenské
hry. Všichni se bavili, užili si hodně legrace a není divu, že při neděl-

Na rodiče přišla řada po setmění.
Využili jsme večerní hlídání pokojů dobrovolníky a ve společnosti
dobrého jídla a pití jsme si zahráli
oblíbené hry — s Krycími jmény se
z nás na malou chvíli stali špioni

KD VESELÍ N. L. ZVE
•
•

•

•

UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2019 VESELÍ NAD
LUŽNICÍ, (ČERVEN - ZÁŘÍ), Sochařská
výstava v exteriérech města. Park u KD.
Neděle 14. července 		
19 h
BAROKO OD HLAVY AŽ K PATĚ
(Veselská ozvěna 2019). Soubor historicky inspirované interpretace staré
hudby Amor aeternus. Kostel sv. Václava Dráchov Pátek 19. července.
Pátek 19. července		
19 h
S PÍSNÍ NAPŘÍČ STALETÍMI
(Veselská ozvěna 2019). Koncert
Symfon kvartetu složený z českých
a světových písní od renesance až
po současnost. Kostel Nanebevzetí
Panny Marie Drahov
Sobota 27. července
LETNÍ NOKTURNO 		
19 h
(Veselská ozvěna 2019). Výrazný
talent nejmladší pěvecké generace
sopranistka Kristýna Kůstková s niterným doprovodem kytary či theorby
Jana Hrona. Kostel Povýšení sv. Kříže
Veselí nad Lužnicí

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA
BURZU A TRHY
od 7 do 11 hod

areál chovatelů

Už nyní se upřímně těším na letní
pobyt. Na Benešovu Horu se vrátíme znovu na přelomu července
a srpna. Tentokrát ale na celý týden...
Lea Stiborová,
vedoucí rané péče I MY
www.imypomahame.cz

HOKEJ: Informace o sezoně 2019 – 2020
V rámci probíhají letní přípravy všech
kategorií probíhají i přípravy na novou
sezonu včetně rekonstrukce zimního stadiónu, která přinese vyšší komfort našim
hokejistům. Součástí nové sezony budou
i oslavy 90 let ledního hokeje v Soběslavi,
jejichž program připravujeme. Každopádně máme příslib prosincového utkání reprezentace ČR U-16 s Ruskem. Členská
schůze, která proběhla dne 12. 4., zvolila nový výbor oddílu ledního hokeje, TJ
Spartak Soběslav z.s., který má nyní toto
složení.
•
•
•
•
•
•
•

David Čížek
Pavel Slabý
Michal Pánek
Jaroslav Himpan
David Pánek
Vladimír Máca
Aleš Pánek

Do sezóny 2019 - 2020 byly přihlášeny soutěže, abychom pokryli hokejově všechny
kategorie, které máme v rámci OLH Spartak
Soběslav hráčsky obsazené.
•

7. 7. 2019

K nákupu drobného zvířectva, farmářských
produktů a chovatelských potřeb.

Velké poděkování opět patří našim
dobrovolníkům, kteří se své role
zhostili s velkou ochotou a profesionalitou. Zmínit zde Františku
Žákovou, Kristýnu Vysloužilovou,
Simonu Matouškovou, Klára Benešovou a Vladimíra Vachromějeva je jen malou odměnou za jejich pomoc rodinám, dětem i nám
z I MY.

•

Krajská liga mužů - ročníky 1999
a starší (trenéři: David Pánek,
Vladimír Drachovský) - společně s
krajem Vysočina, do soutěže nenastoupí HC Tábor „B“, nově pak přibude
staronový účastník TJ Božetice
Regionální liga juniorů - ročníky 2002
- 2000 (trenéři: David Pánek, Pavel
Slabý)

•

Regionální liga dorostu - ročníky 2003
- 2004 (trenéři: Jiří Macháček, Jan
Křiklán)
•
Liga starších žáků B - ročníky 20062005 (trenéři: Aleš Pánek, Zbyněk
Vlna) - společná soutěž Jihočeského
a Plzeňského kraje
•
Liga mladších žáků D - ročníky 2007 2008 (trenéři: David Pánek, Pavel Slabý) společná soutěž Jihočeského
a Plzeňského kraje
•
Soutěž 5. tříd - ročník 2009 (trenéři:
Tomáš Hořický, Miloš Schejbal)
•
Soutěž 4. tříd - ročník 2010 (trenéři:
Michal Pánek, Jiří Soukup)
Soutěže 4. + 5. tříd se budou hrát souběžně
- týmy budou cestovat spolu, v každém měsíci bude vždy jeden volný víkend.
•
Soutěž 3. tříd - ročník 2011 (trenéři: Petr
Podlaha, Marek Gruber) - minihokej
•
Soutěž 2. tříd - ročník 2013 (trenéři:
Vladimír Máca, Vladimír Drachovský)
- minihokej
•
1. třídy + nábor - ročníky 2014 a
mladší (trenéři: Václav Nekněz, Pavel
Šimon, Vladimír Máca, Vladimír Drachovský) - minihokej
V srpnu připravují trenéři jednotlivých
kategorií soustředění spojené s tréninky na
suchu i na ledové ploše, informace o termínech soustředění jednotlivých kategoriíbudou sděleny v průběhu července.

David Čížek
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FLORBAL - Jihočeská liga mladších žáků

OPEN Planá nad Lužnicí
20. ročník taneční soutěže
(18. - 19. 5. 2019)

Velkým tanečním úspěchem se může
pochlubit Soběslavan a student místního gymnázia Jan Hošek se svojí
taneční partnerkou Anetou Červenou
z Chýnova. Oba dlouhodobě reprezentují Taneční školu ATAK v Táboře. Ve dvoudenním tanečním klání ve
standardních i latinsko-amerických
tancích obdrželi dvě bronzové, dvě
stříbrné a dvě zlaté medaile. Získali
tím i postup do výkonnostně vyšší taneční třídy. Oběma sportovcům srdečně gratulujeme a přejeme jim pevné
zdraví, hodně elánu a mnoho dalších
tanečních trofejí.
Tibor Stano,
jednatel tanečního klubu ATAK
Letošní sezona byla pro mladší žáky (dále
jen „mlže“) v soutěži premiérová. I přes to,
že se děti věnují florbalu déle a mají základy z nižších kategorií, zápasové nasazení je
poněkud jiné než klasická tréninková jednotka. Začátek byl těžký nejen pro malé hráče,
kteří nastupovali do prvních turnajů s nulovými zkušenostmi, nýbrž i pro trenéry, kteří
se věnují každý trénink 30-35 dětem, což
uznejte sami, je úctyhodné mít pod palcem.
Se zápalem pro florbal přišel i jeden z rodičů Tonda Štěpánek, který se aktivně zapojil
do fungování organizace, složil si trenérskou
licenci a zastává roli trenéra. Postupem času
si všichni přišli na své. Trenéři získávali
a získávají stále nové zkušenosti, jak benjamíny naučit základům florbalové techniky
a jak je zabavit, aby chodili s nadšením nejen
na tréninky, ale i do zápasů. Koneckonců se
nakonec vše projevilo i ve hře. Tréninkové
jednotky dvakrát týdně, přátelské zápasy
a turnaje sehrané i mimo soutěž přispěly
k rychlému rozvoji mlžů a ti se tak stali
v průběhu sezony rovnocenným soupeřem
ostatním, už zaběhlým, týmům a okusili
i pocity vítězství.

Od příští sezony 2019/2020 bude vytvořena další nová soutěžní kategorie - starších
žáků, za kterou nastoupí převážně ročníkově
končící hráči z kategorie mladších žáků. Za
starší žáky tak mohou hrát kluci s ročníkem
narození 2005 - 2006 a i nadále budou pokračovat v soutěži mladší žáci s ročníkem
narození 2007 - 2009. Také se změní princip
soutěže na košový systém. Prioritou v soutěžích hraných košovým systémem je účast
pořadatelského družstva na domácím turnaji,
dále se postupně hledá družstvu herní (dovednostní) úrovní podobný nebo blízký soupeř a dalším efektem je větší proměnlivost
soupeřů a průběh ročníku je tak pestřejší.
A jaké jsou plány v nadcházejících měsících?
Mladší žáci budou jezdit i nadále na turnaje
a florbalové kempy a starším žákům začne
v červenci letní příprava. Následující sezonu
bude důležité při náboru nastavit strop pro
přijímání nových hráčů, aby se skloubila dohromady kapacita haly, kvalitní tréninková
jednotka a chuť mladých hrát florbal.
Libor Podlaha

OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVOU SEZONOU

Fotbalová sezona 2018/19 je už minulostí.
A musím s radostí říct, že to byla sezona
úspěšná. Náš A tým se zabydlel v divizi
a dokázal vyrovnat bodový účet na 46 bodů,
stejně jako v premiérové sezoně. Svěřenci
Radka Hajiče nastříleli 68 branek a Filip
Vaněk uhájil s 27 góly 3. místo v tabulce
střelců. Všichni kluci dokázali, že divizní
fotbal do Soběslavi patří a jsou odhodláni
letošní 7. místo v příští sezoně ještě vylepšit. Kádr by se neměl nějak výrazně změnit, s klíčovými hráči jsme dohodnutí na
pokračování. Dvě až tři jména by se mohla
obměnit.

Naše béčko hrající OP v Choustníku skončilo na 3. místě a funguje jako možnost zapojování dorostenců do dospělého fotbalu.
Dorost uhrál 2. místo v 1. A třídě, a jelikož tým zůstane ještě rok pohromadě, kluci mají velkou šanci soutěž za rok vyhrát.
Starší a mladší žáci, tady nás asi nejvíc
tlačí bota. Kluků je málo a většina mladších musí nastupovat za obě kategorie. Přípravky máme tři, kategorie předškoláky,
mladší a kadety. Za zmínku stojí především
mužstvo trenéra Martina Petrů, které celou
sezonu neprohrálo. Závěrem mého hodnocení bych chtěl poděkovat městu Soběslav

a všem sponzorům za podporu, protože bez
jejich podpory by se v dnešní době fotbal
hrát nedal. Takže děkujeme!
Pauza od fotbalu, ale nebude dlouhá. Již
20. 7. se koná tradiční turnaj O pohár starosty, který je velmi kvalitně obsazen. Benešov, Táborsko (oba 3. liga), Havl. Brod,
Soběslav (oba divize). Tím všechny srdečně zvu.
S pozdravem a přáním krásného léta,
Marek Nývlt
předseda FK Spartak Soběslav
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Rybářské závody Na Brousku
Dne 1. června 2019 proběhly na Černovickém potoce Na
Brousku tradiční rybářské závody pro děti do 15 let. První
závodníci se na břehu potoka
zaregistrovali již před šestou hodinou ranní. Závody na
perfektně připraveném revíru
propukly v 7 hodin, kdy svoje
vlasce s nástrahami ponořilo do
vody celkem 70 dětí. Již po pěti
minutách měli mladí rybáři na
břehu první úlovky. V průběhu
závodů děti ulovily celkem 30
m ryb, z nichž většina byla po
změření rozhodčími šetrně vrácena do vody. Mezi úlovky nechyběly takové druhy jako kapr,

lín, plotice, pstruh, perlín, cejn,
okoun, ježdík nebo ouklej. Jednomu z malých rybářů se dokonce podařilo vylovit chráněného a vzácného raka říčního.
Ten byl pro všechny závodníky
a jejich dospělé průvodce chvilku vystaven v připraveném
akváriu. Kromě něho se mohli
návštěvníci v akváriu seznámit
s dalšími druhy ryb, z nichž
největší pozornost vzbuzoval
pestře zbarvený okoun říční
a sumeček americký. Na sádkách děti získaly základní informace o chovu štik a candátů.
O přestávce i během závodů
si děti pochutnávaly na ope-

čených buřtech, různých sladkostech nebo bramboráku.
V teplém počasí nechyběl ani
dostatek tekutin.
Vítězem závodů se stal Adam
Trešl, který ulovil 554 cm ryb.
Na druhém místě se umístil Ondřej Zelenka, na třetím místě
pak Tomáš Hess. Nejdelší rybu
– kapra o délce 52 cm ulovil
Jan Fišpera. Všichni úspěšní
závodníci a závodnice obdrželi diplomy a hodnotné ceny.
Daleko důležitější však byl
příjemný pocit strávený v krásném kousku soběslavské přírody a také fakt, že na podobných
akcích se děti přirozeně učí zá-

kladní návyky vztahu k přírodě
a její ochrany. Velké poděkování patří sponzorům a členům
MO ČRS Soběslav, kteří celou
akci ve svém volném čase připravili.
Mgr. Petr Lintner
– předseda MO

UNITED MOVEMENT DOBYLO SVĚT!
V druhé polovině května se po
úspěšné kvalifikaci v rakouském Badenu taneční studio
United Movement vydalo na
mistrovství světa do chorvatské
Poreče. Výprava více jak 90
tanečníků, choreografů, rodičů
a vedoucích byla plna očekávání, jak si naše studio povede
v konkurenci týmů z celého
světa. Na světový šampionát
se nám podařilo kvalifikovat
neuvěřitelných 17 choreografií
z dílny Kuby Dvořáka, Barbory Smíškové, Anny Tomkové a
Laďky Čapkové. Soutěžili jsme
v kategoriích Lyrical, Contemporary Modern a Acrobatic
dance. Když jsme se dozvěděli
výsledky, zůstali jsme v úžasu.
Stali jsme se šestinásobnými
mistry světa s choreografiemi:
The Book Of Love (dospělá formace Lyrical), Hold my
hand (dětské duo Ema Procházková a Liliana Khodlová, Contemporary Modern), Nothing
(dospělí, sólo Barbora Smíšková, Lyrical) , MAPS (dětská
malá skupina, Contemporary
Modern), Letters to my dad
(juniorská formace, Lyrical) ,
CUBES (dětská formace, Contemporary Modern). Tři tituly
vicemistrů světa vybojovaly
choreografie CASTAWAYS,
Hallelujah a You’re the reason.
Na příčku 2. vicemistra světa se
dokázali dostat naši tanečníci s
choreografiemi Room no.19,
HUMAN, Insecure a CITY.

V kategoriích mnohdy soutěžilo až na 40 choreografií. Celého mistrovství se zúčastnilo
více než 7 000 tanečníků, což
naší radost ještě umocňovalo.
Absolutní třešničkou na dortu
bylo zjištění, že choreografie
Kuby Dvořáka Letters to my
dad v podání skupiny JRA1
se kvalifikovala na závěrečný
galavečer mezi 20 nejlepších
choreografií světa. Toto vystoupení v naplněné Žatika Hall,
kde bylo přes dva tisíce lidí
a přední světoví choreografové, bylo neuvěřitelným zážitkem. Stali jsme se jediným zástupcem za Českou republiku
v TOP 20. Zároveň jsme se
stali nejúspěšnějšími českými
reprezentanty mistrovství světa

a na všechny zážitky budeme
vzpomínat ještě hodně dlouho. Po Chorvatsku nás čekaly
ještě další dvě soutěže a to evropské finále Best dancegroup
a Mistrovství České republiky
Taneční skupiny roku. Na Mistrovství České republiky jsme
kvalifikovali jako jedna z mála
skupin všechny choreografie
do televizního finále. Odnesli
jsme si šest titulů vicemistrů
ČR a dva tituly 2. vicemistrů
ČR. Na evropském finále jsme
získali dva tituly mistrů Evropy s choreografiemi Insecure
a THE POWER OF UNITED
MOVEMENT. Navíc choreografie Barbory Smíškové Insecure v podání JRA1 se dostala
mezi TOP 5 choreografií soutě-

že v juniorské věkové kategorii. Přidali jsme ještě tři tituly
vicemistrů Evropy a tři tituly
2. vicemistrů. Jsme moc rádi,
že se tvrdá práce celého studia,
jak vedení, tanečníků i rodičů,
vyplácí a naše choreografie se
umisťují na předních příčkách
jak v České republice, tak v zahraničí. Díky tomu jsme jedním
z nejúspěšnějších studií z celé
naší republiky. V neposlední
řadě děkujeme sponzorům, kteří nám umožňují fungování naplno. Naše druhá sezona je za
námi a jsme moc rádi, že se stala ještě úspěšnější než sezona
předešlá. Nemůžeme se dočkat,
co přinese sezona třetí!
Za vedení tanečního studia
Jakub Dvořák a Jana Holcová
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Koupací sezona
v plném proudu
Soběslav
letní
koupaliště
tobogán
skluzavky
divoká řeka

Po - pá 10.00 - 20.00 hodin
So - Ne, svátky 9.00 - 20.00 hodin
Provozní doba atrakcí:
10.00 - 19.00 hodin

inzerce
PRODEJ BYTU

POTRAVINY CZ

Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví v ulici Na Ohradě v Soběslavi po
kompletní rekonstrukci a částečně
zařízený. RK nevolat.

NOVĚ OTEVŘENO
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 169/7, SOBĚSLAV 392 01

Tel. 774 995 925

POTRAVINY, DROGERIE, DOMÁCÍ POTŘEBY, TEXTIL,
BYTOVÝ TEXTIL, OBUV, KABELKA, BATOHY
ELEKTRO, HRAČKY A JINÉ...
OTEVÍRACÍ DOBA
PO.-SO.: 6:00-20:00
NE.:
8:00-18:00

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

KAMENICTVÍ
Kámen ábor
Vám nabízí:

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

AKCE NA ČERVENEC
ŽULOVÉ GRILOVACÍ DESKY
A VÝROBA POMNÍKŮ - 20%

OPRAVY A RENOVACE POMNÍKŮ

• POMÍNKY, SCHODY, PARAPETY
• KUCHYŇSKÉ A GRILOVACÍ DESKY
• VÝROBA Z PŘÍRODNÍHO KAMENE
ZHOTOVENÍ NÁPISŮ

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN
• nízká cena
• neomezená životnost

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

VESCE 44, Soběslav
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ŘÁDKOVÁ
INZERCE
KOUPĚ
•

Koupím časopis Čtyřlístek.
Tel. 603 215 215.

•

Hledám ke koupi slunný byt
2+1 nebo 3+1, balkon výhodou. Tel. 737 562 619.

•

Koupím známky, obrazy,
mince, šavle a vojenské předměty, rádia, hodiny, nábytek,
porcelán, sklo a jiné staré věci.
Jednotlivě, sbírku nebo pozůstalost. Tel: 722 777 672.

•

KOUPÍM Simson, Jawa, Stadion, Babeta, Pařez, Pionýr,
Mustang, ČZ, aj. 728 222 938.

•

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

•

Nemovitosti - www.inrekareality.cz

OSTATNÍ
•

Nabízím pronájem podkroví
v rodinném domě v Soběslavi.
Tel. 721 927 033.

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
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REHABILITAČNÍ CENTRUM
- SEZIMOVO ÚSTÍ

HLEDÁ FYZIOTERAPEUTA
Nabízíme:
-  práci fyzioterapeuta na plný i částečný úvazek
v ambulantním provozu
- o
 dpovídající finanční ohodnocení platové
a osobní ohodnocení
-  nástup dle dohody

Tel. 728 336 720

NOVĚ ZAHÁJEN PRODEJ
HUTNÍHO MATERIÁLU
JEKLY, TRUBKY, PÁSOVINA, KULATINA,
ROXORY, KARI SÍTĚ, PLECHY VČETNĚ
TRAPÉZOVÝCH A JINÉ.
PROVOZOVNA: MARTIN NOVOTNÝ,
		
NEDVĚDICE 1
		
TEL. 607 251 503
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Uzávěrka inzerce 10. 7., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz

-

o

RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

Přijímáme objednávky na:
vykrmená kuřata

Obiednávky na tel 381 582 207
mobil: 731 585 468, 607 258 998
nebo na email
v-drubezzedvora@seznam.cz
PRODÁVÁME MASO ČERSTVÉ 1 CHUTNÉ a V BIO KVALITě
VHODNÉ I PRO ALERGIKY
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