8
MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22

srpen 2013

cena 10,- Kč

1

Letní měsíce přinášejí kromě příležitosti
k cestování či odpočinku také mnoho zajímavých akcí a kulturních pořadů. Pravidelně
třetí červencový víkend zní Soběslaví dechová
hudba na mezinárodním festivalu Kubešova
Soběslav, na který může být naše město po
právu hrdé.
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Letošní již devatenáctý ročník navštívilo
3093 posluchačů, kterým se představilo sedmnáct dechovek, malé mažoretky, dětský folklorní soubor Ráček a folklorní taneční soubor
Soběslavská chasa mladá. Pořadatelé se snaží
nabízet návštěvníkům pokaždé nové hudební
zážitky, proto byly účinkující kapely, kromě již
stálých a osvědčených, obohaceny i letos o
nové účinkující.
pokračování na str. 5
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SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 13. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 25. června 2013
od 14.00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 13/168/2013

Rada města ukládá realizovat usnesení z 14.
zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se konalo dne 19. června 2013.

 Usnesení č. 13/169/2013

Rada města schvaluje výsledek hospodaření
Správy města Soběslavi, s. r. o., za rok 2012
dle zprávy předložené jednatelem SMS,
s. r. o., p. Vladimírem Faladou.
Kladný výsledek hospodaření SMS, s. r. o.,
za rok 2012 ve výši 99.292,18 Kč bude použit
na úhradu ztráty z minulých období.
Rada města schvaluje rozpočet Správy města
Soběslavi, s. r. o., na rok 2013 v předloženém
znění.

 Usnesení č. 13/170/2013

Rada města bere na vědomí informaci starosty města o dokončení dálnice D3 v úseku Tábor – Soběslav – Veselí nad Lužnicí a o jejím
zprovoznění od 28. 6. 2013.

 Usnesení č. 13/171/2013

a) Rada města bere na vědomí informaci o
škodách způsobených červnovou povodní a
přívalovými dešti na majetku města Soběslavi dle zprávy předložené tajemníkem MěÚ
ing. Radkem Bryllem.
b) Rada města schvaluje odměnu tajemníkovi
MěÚ ing. Radku Bryllovi za velmi dobré zajištění záchranných a organizačních prací při
červnové povodni na řece Lužnici v Soběslavi ve výši dle zápisu z jednání.

 Usnesení č. 13/172/2013

a) Rada města souhlasí s ukončením nájemní
smlouvy ze dne 1. 2. 2001 uzavřené mezi
městem Soběslav a paní Alžbětou Virágovou, Veselí nad Lužnicí, na pronájem části
pozemků parc. č. 2103/6 a 57 v k. ú. Soběslav
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o výměře 206 m pod prodejním stánkem na
sídlišti Svákov v Soběslavi dohodou k 30. 6.
2013.
b) Rada města souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy mezi městem Soběslav a paní Vladimírou Průšovou, Brandlín, na pronájem části
uvedených pozemků o stejné výměře. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 7. 2013.

 Usnesení č. 13/173/2013

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 – Bechyňská:
Nouza, přípojka NN“ na pozemku parc. č.
3961/1 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví
města.

 Usnesení č. 13/174/2013

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 Vrchlického – Rada
přípojka NN“ na pozemcích parc. č. 3830/1 a
3833 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 13/175/2013

Rada města souhlasí s prodloužením nájemní
smlouvy ze dne 17. 9. 2003 uzavřené mezi
městem Soběslav a paní Naděždou Petrů, Soběslav, na pronájem nebytového prostoru o
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výměře 60,25 m v domě čp. 134/I v ulici Protifašistických bojovníků v Soběslavi o 5 let,
tj. do 31. 8. 2018.

 Usnesení č. 13/176/2013

Rada města na návrh sociálně zdravotní komise, která se konala 10. 6. 2013, souhlasí
s obsazováním uvolněných bytů o velikosti
1+1 v domě s pečovatelskou službou v Mrázkově ulici čp. 745/III v Soběslavi následujícími uživateli: manželé Vladimír a Anna
Jirekovi, Soběslav; manželé Dalibor a Ludmila Marounkovi, Malšice; manželé Jan a
Jarmila Panských, Nedvědice; manželé Jaroslav a Marta Písařovi, Veselí nad Lužnicí;
pan Ladislav Vácha a Alžběta Václavíková,
Přehořov, a bytu o velikosti 1+0 v domě s pečovatelskou službou v ulici Na Pršíně čp. 7/II
v Soběslavi: paní Karla Sovová, Dvorce.

 Usnesení č. 13/177/2013

Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 4+1 v čp. 109 na náměstí Republiky
v Soběslavi do nájmu Andree Vachromějevě,
Soběslav, městského bytu velikosti 1+0
v čp. 306 v Kadlecově ulici v Soběslavi do
nájmu Janu Pekárnovi, Soběslav, a dále městského bytu velikosti 1+0 v čp. 58/32 v ulici tř.
Dr. Edvarda Beneše v Soběslavi do nájmu
Anně Kotlárové, Soběslav.

 Usnesení č. 13/178/2013

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele opravy chodníku ve Wilsonově ulici v Soběslavi, které se uskutečnilo
17. 6. 2013 na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav, za cenu
303.702 Kč + DPH.

 Usnesení č. 13/179/2013

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce: „Kompostárna Soběslav – malé
zařízení k využití bioodpadů“, který se uskuteční 8. 7. 2013 od 13.30 hod. na MěÚ v Soběslavi, v následujícím složení
členové: Mgr. Vladimír Drachovský –
místostarosta, Jan Pehe – člen ZM, Zdeněk
Vránek – člen ZM, Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ – hlas poradní, náhradníci: Ing. Jindřich Bláha – starosta, Kamil Modl – člen
RM, Mgr. Petr Lintner – člen RM

 Usnesení č. 13/180/2013

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
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č. 1 ke smlouvě ze dne 2. 3. 2007 o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Soběslav a firmou ASEKOL, s. r. o., Praha, kterým se umožňuje odkládání solárních
panelů občany města ve sběrném dvoře v areálu Správy města Soběslavi, s. r. o.

 Usnesení č. 13/181/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
poskytnutí grantu mezi městem Soběslav a
Jihočeským krajem České Budějovice v rámci grantového programu Podpora jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského
kraje, na základě které město obdrží finanční
prostředky ve výši 38.000 Kč na zlepšení vybavení JSDH Soběslav.

 Usnesení č. 13/182/2013

Rada města na základě návrhu předloženého
tajemníkem MěÚ ing. Radkem Bryllem souhlasí s vyřazením zavazadlového přívěsu
KEMPÍK, inv. č. 636, pořízeného v roce
1986, z majetku města Soběslavi a s jeho následným odprodejem.

 Usnesení č. 13/183/2013

a) Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ ing. Radka Brylla o zajišťování
agendy pěstounské péče sociálně zdravotním
odborem MěÚ Soběslav v návaznosti na příslušné právní předpisy od 1. 1. 2013.
b) Rada města pověřuje vedoucí sociálně
zdravotního odboru MěÚ Soběslav paní Janu
Hákovou podpisem smluv a dohod vyplývajících z realizace uvedené agendy.

Virtuální
prohlídka města
Na našem webu www.musobeslav.cz je
umístěna ozvučená virtuální prohlídka města. Na úvodní stránce si pod stejnojmenným
odkazem můžete Soběslav prohlédnout virtuálně v devatenácti vybraných místech.
Skladby pro hudební podbarvení virtuální prohlídky poskytl Petr Čapek.

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
Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 306
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 14. 8. a 28. 8. od 13 do 17 h

Tel. 602 496 375

srpen 2013

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

3

Nový úsek
dálnice v provozu
Po 25 kilometrech nové dálnice mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí již mohou jezdit
auta. Předání stavby do předčasného užívání
se i přes nemalé potíže způsobené nepřízní počasí podařilo těsně před prázdninami.
Stavbu realizovalo sdružení STRABAG a.s.,
Metrostav a.s., Eurovia CS a.s. a Inženierské
stavby a.s.
Součástí stavby je celkem 42 mostních objektů (nejdelší jsou: most přes Lužnici, dále
most přes Černovický potok a most přes rybník
Koberný), deset protihlukových stěn a osm mimoúrovňových křižovatek.
Na průběh výstavby měla již na počátku nepříznivý vliv skutečnost, že v době, kdy sdružení
firem zakázku získalo, neměl investor ještě
všechna stavební povolení. Staveniště proto předával postupně, a to narušilo původní harmonogram prací.
Do průběhu prací zasáhlo v tomto roce extrémně nepříznivé počasí. Kvůli nezvykle dlouho trvajícím nízkým teplotám nebylo možné
zahájit pokládku asfaltových směsí podle původně předpokládaného harmonogramu. Tyto
práce mohly být zahájeny až v posledním dubnovém týdnu. Další komplikací pak byly počátkem června intenzivní srážky spojené se
záplavami, které nejenže přerušily práce na
stavbě, ale způsobily i řadu škod na některých
stavebních objektech. Na řadě míst došlo k sesuvu ornice, zaplavena byla kanalizace a paty
násypů, narušena byla koryta vodotečí apod.
Díky maximálnímu nasazení všech zúčastněných se nicméně podařilo stavbu připravit pro
předčasné užívání.

Narození:
Liliana Šmídová
Vítek Malenický
Šimon Vašta
Tadeáš Líkař
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

Úmrtí:
Ivana Košťálová
Jan Liška
Monika Hrádková
František Kolář
Bohumír Šotek
Františka Mládková
Jiří Turek
Marie Mikolášková
Marie Pavlečková
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Nejdelším mostem je most přes Lužnici –
1063 m – stojí v inundačním území řeky Lužnice a přechází přes stávající silnici E55, železniční trať a údolí řeky Lužnice. Přemostěna je také
soustava plynovodů, včetně doprovodných kabelů a vysokotlaký plynovod. Konstrukci mostu
tvoří jednokomorový předpjatý nosník. Most je
založen na pilotách. Pro každý dopravní směr je
samostatný most, pravý most má 21 polí a levý
22 polí o proměnném rozpětí 30 až 65 metrů.
Zajímavým stavebním dílem je také 554 m
dlouhý most přes rybník Koberný, který byl realizován metodou letmé betonáže. Tato metoda
umožňuje výstavbu z betonových zárodků na
pilíři a tím je minimalizován nepříznivý vliv na
stávající přírodní prostředí pod mostem. Most je
založen přímo v rybníce na 230 ks velkoprůměrových pilot délky až 36 m. Při betonáži bylo
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zpracováno 14 000 m betonu. Most je realizován s nadvýšením, které předpokládá dlouhodobé dotvarování konstrukce.
Největší mimoúrovňové křižovatky jsou u
Plané nad Lužnicí (MÚK Planá nad Lužnicí) a u
Žíšova (MÚK Veselí-sever).
Dálnice byla 28. června ráno zprovozněna
v režimu předčasného užívání, přičemž i během
léta budou v bezprostředním okolí dálnice pro-

bíhat dokončovací práce – osazování zeleně,
oplocení apod.
Slavnostního uvedení do provozu, které se
konalo 27. června odpoledne, se zúčastnili mj.
ministr dopravy Zbyněk Stanjura, ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba a senátor Pavel
Eybert.
Mgr. Edita Novotná
tisková mluvčí Strabag a.s.

Soběslavský hrad soutěží
Projekt „Záchrana gotického hradu Soběslav“ a jeho přestavba na městskou knihovnu soutěží o
prestižní cenu v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR 2013 v kategorii Obec. Stavba, která je architektonicky zajímavá a za kterou jsme obdrželi množství prestižních cen, je také energeticky
úsporná. Z tohoto důvodu jsme ji přihlásili do uvedené soutěže.
Z celkových 217 přihlášených projektů vybrala porota 12, které se budou ucházet o finální
umístění ve čtyřech kategoriích a také o celkové vítězství. Projekty byly představeny na tiskové
konferenci dne 9. 7. 2013 v Poslanecké sněmovně PČR v Praze za přítomnosti velkého množství
zástupců medií. Při této příležitosti jsem měl možnost osobně prezentovat Soběslav a soběslavský
hrad. Natáčení dokumentu o soběslavském hradu Českou televizí se uskutečnilo dne 17. 7. 2013.
Jednotlivé projekty, a tedy i projekt Záchrana gotického hradu Soběslav, v soutěži o nejsympatičtější projekt je možné podpořit pomocí sms či internetu od 1. srpna až do konce září letošního roku.
Bližší informace je možné získat na internetových stránkách www.energyglobe.cz. Kromě
prestižního ocenění může město získat i množství hodnotných cen. Věcné ceny můžou získat také
hlasující.
Děkuji všem za podporu projektu Záchrana gotického hradu Soběslav v uvedené soutěži.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města
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Dne 24.8.2013 uplynou
2 roky, kdy nás opustila
naše manželka, maminka a babička paní Marie
Čížková ze Soběslavi.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina

Dne 30.7.2013 uplynulo
již 6 smutných let, co nás
navždy opustil náš milovaný syn, bratr a vnuk
Radim Mašek z Chlebova.
I když tu nejsi s námi,
v našich srdcích zůstaneš
navždy! Kdo jste ho znali, věnujte mu malou vzpomínku spolu s námi.
Rodina a kamarádi

Kdo v srdci žije – neumírá…
Má drahá přítelkyně, paní Monika Hrádková roz. Vojtová, podlehla své nemoci
2.6.2013 přesně v 15 h. Dne 18.7.2013 by
se dožila 46 let. Rok jsem stála po jejím
boku a pomáhala jí bojovat o život se zákeřnou nemocí.
Velice si vážím slov uznání a díků za péči o
nemocnou a moc děkuji všem slušným lidem za projevenou soustrast. Prosím, kdo
jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
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NAVŠTIVTE
NOVÉ
INFORMAČNÍ
STŘEDISKO
na náměstí Republiky 148
(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.
Pro zájemce jsou denně zajištěny komentované prohlídky kostelů sv. Petra a Pavla a
sv. Víta na náměstí.
Provoz informačního střediska je v hlavní
sezoně denně, otevírací doba pondělí až neděle 9.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hodin.
Telefon 601 339 095.
V červenci a srpnu je rovněž otevřena denně od 9.00 do 17.00 h městská věž u kostela
sv. Petra a Pavla na náměstí. Součástí prohlídky jsou expozice hodin ve „Věžním muzejíčku“ a výroby zvonů.
Těšíme se na vaši návštěvu.
-jk-

Pozvání na letní
koupaliště
Zveme všechny, kdo mají rádi vodu a pohodlí na naše Letní koupaliště v Soběslavi. Od 1.6.
do 15.7.2013 již navštívilo koupaliště 8 892
návštěvníků ze Soběslavi a širokého okolí. Na
celou letní sezonu jsou připraveny zábavné a
kulturní akce, jejichž termíny budeme aktualizovat na www.letnikoupalistesobeslav.cz a
facebooku/Koupaliště Soběslav/.
V neděli 14.7. byla velice úspěšná akce s vysokou účastí ve vodním fotbalu družstev, pořádaná panem Hořickým. Proto se těšíme na
hojnou účast i při dalším pořádání hudebních a
sportovních programů.
Příjemné prožití prázdnin a dovolených přeje Správa města Soběslavi s.r.o.

Nikdy nezapomene Alena Kluzáková
s rodinou

Dne 12. 8. uplyne
smutných 15 let,
kdy nás opustila paní
Marie Křesinová roz.
Spurná ze Soběslavi.
Stálou vzpomínku
věnuje manžel Václav
a ostatní příbuzní

Dne 11.8. uplyne smutných 20 let, co nás opustil
bratr, synovec, bratranec
a strýc pan František
Ťoupal ze Soběslavi.
Smutno nám je a věnujeme Ti stálou vzpomínku.
Sestra Pavlína s rodinou a ostatní příbuzní

Dne 29.8.2013 uplynou dva
smutné roky, kdy nás navždy opustil manžel, tatínek,
dědeček, bratr a kamarád
pan Miroslav Míka.
S láskou a úctou stále
vzpomíná rodina a přátelé

Dne 10.8. tomu budou 3 roky, kdy nás
navždy opustila naše
drahá maminka a babička paní Matylda
Cíchová.
Stále tě máme v srdíčku a vzpomínáme.
Dcery Alena, Marta, Hana
a syn Pavel s rodinami

á Vítání nových
občánků
Slavnostní vítání nových soběslavských občánků se konalo v obřadní síni městského úřadu
ve čtvrtek 27. června. Do života bylo uvítáno
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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Sobotní přivítání bylo tradičně v režii jednoho z organizátorů festivalu Petra Valeše. Samotné koncerty pak odstartovala jihočeská
dechovka Keramička. Vznikla roku 1975 a její
repertoár, zaměřený především na lidové jihočeské písničky, jí pomohl vytvořit originální
tvář jihočeské kapely, kterou doplňují i blatské
kroje.
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Chlumu u Třeboně jako sklářská kapela. V roce
1983 začala kapela působit v Třeboni a vznikl
také její současný název „Třeboňská 12“. Orchestr vystupuje na koncertech, estrádách, festivalech, plesech, tanečních zábavách a různých
slavnostních příležitostech. Dále vystupuje i v
zahraničí, má nahrávky v rozhlase a několik hudebních pořadů v České televizi.
Soběslavská chasa mladá (5) se v letošním
ročníku také objevila a právem sklidila u publika úspěch. Jak se sluší na takový soubor, kromě
zpěvu předvedli členové i lidový tanec.
Hned po nich se na pódiu objevila Veselá
sedma založená v roce 1985 skupinou sedmi
muzikantů. Od té doby projela již téměř celou
Evropu a i doma vystupovala na řadě prestižních akcí – Země živitelka, Ples olympioniků,
Chodské slavnosti.

Následovalo taneční vystoupení dětského
souboru Soběslavské mažoretky, vedeného
Miluší a Vladimírem Moravcovými. Zajímavou
choreografii děvčata zvládla na výbornou a diváci právem nešetřili potleskem.
Svou čtvrthodinku slávy si poté užil dětský
folklorní soubor Ráček (4), který vede Dana
Moravcová. Malé holčičky se ani letos na velkém pódiu neztratily a určitě mají před sebou
velkou budoucnost.
Program pokračoval vystoupením Třeboňské 12 (11), další jihočeské dechovky s dlouholetou tradicí. Byla založena již v roce 1928 v

Dechová hudba Pernštejnka oslavila loni
již 20 let svého trvání. V každém roce absolvuje
řadu vystoupení po celé republice. Velmi oblíbené jsou v době adventu pásma vánočních koled v kostelích, kulturních domech i na
veřejných prostranstvích.
Krátce po sedmnácté hodině se ke slovu dostala Skalanka ze Švihova u Klatov (6). Kapela
je velice žádaná při pořádání plesů a různých
slavností, na bálech můžeme od ní slyšet nejen
dechovku, ale i bigbít.

O tom, že festival je skutečně mezinárodní,
nás přesvědčilo hned několik zahraničních hostů.
V sobotu se divákům představila švýcarská kapela Petinesca Spatzen. Tvoří ji dvacet hudebníků a
hudebnic. Všichni pochází z okolí města Worben.
Kapela nahrála letos své první CD.
Lidovky si měli možnost zazpívat jejich
příznivci také v šesti obcích kolem Soběslavi.
Pravidelně tu účinkující kapely koncertují a přinášejí radost všem, kteří nemají možnost na soběslavské náměstí přijet. Jen škoda, že
blatských obcí letos ubylo.
Před oblíbenou veselicí převzala na pódiu
taktovku temperamentní jihočeská kapela Jižani, složená z mladých profesionálních muzikantů, která patří mezi nejlepší dechové orchestry
z Čech a Moravy. Takty valčíku a polky mísí i
s dalšími žánry jako jsou swing, blues, waltz
nebo tango.
A pak už nastal pravý čas pro již zmíněnou
večerní VESELICI, v níž se postupně až do půlnoci vystřídaly kapely Libkovanka, Březovjané, Babouci a Veselka. Přítomní diváci si s nimi
rádi zazpívali a zatančili až do půlnoci. (7,8)
pokračování na str. 6
6

Dechovou hudbu Křídlovanku založil
v roce 2001 trumpetista Michal Chmelař. Největšího úspěchu dosáhla v letech 2008 a 2012,
kdy zvítězila na Mistrovství Evropy v interpretaci české a moravské dechovky v Holandsku a
Švýcarsku v profesionální kategorii.
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pokračování ze str. 5
V neděli úderem desáté přivítal všechny přítomné starosta Ing. Jindřich Bláha. Sobotní moderátorské duo Martin Hlaváček a Alexander
Hemala vystřídali na pódiu moderátoři Blanka
Tůmová a Milan Černohouz a festivalový kolotoč se začal znovu roztáčet naplno. (2,3)
9

11

10
Postarala se o to nejprve Počátecká dechovka (2), která letos natočila pro Šlágr TV audiovizuální DVD nahrávku, kterou můžete čas od
času na této televizní stanici v dechovkových
pořadech sledovat.
Z Dolního Rakouska k nám přijeli další zahraniční hosté – Niederösterreich-musikanten
mit Martina (15). V repertoáru má kapela převážně českou a moravskou dechovku, ale nechybí ani rock and roll a hity současných
populárních písní. Její vystoupení je spolehlivou zárukou pro každou příležitost.
13

Právě před dvaceti lety „sesbíral“ kapelník
Luboš Průša členy kapely z kraje pod Blaníkem,
odtud vyplynul i její název Sebranka. Na jaře
letošního roku vydala kapela ke svému výročí
již pátý titul s názvem „Muzikant má srdce“,
které mělo křest právě na soběslavském festivalu. Kmotry CD byli ti nejpovolanější – kapelník
Veselky Ladislav Kubeš, textař Miloň Čepelka,
skladatel Jaroslav Zeman a kapelník Sebranky
Luboš Průša. (10,19)
Vstup do rozhlasu bývá už tradičně spojen
s losováním soutěže Táborského deníku a Českého rozhlasu, která prověřuje vaše znalosti
z oblasti dechovek a ani letos tomu nebylo jinak. Štěstí při losování se tentokrát usmálo i na
místní soutěžící J. Himpanovou a Fr. Matouše.
Blahopřejeme.
Hodinový přímý přenos se nachýlil k závěru
a to byl čas pro další vystoupení Jižanů (14).
„Chceme dechovku dostat o pár příček výš, aby
přibyli další stálí posluchači a mezi nimi i mladší ročníky. Abychom se mohli společně radovat
z muziky, kterou máme rádi,“ říká kapelník Miroslav Dvořák.
Profesionální dechová kapela, která patří
mezi špičkové dechové orchestry u nás, se jmenuje Krajanka (9,17). Odehrála více než 1200
koncertů u nás i v zahraničí, natočila 35 CD a je
držitelkou dvou zlatých desek. Je také spolupořadatelem Mezinárodního festivalu dechové hudby
„Hraj kapelo, hraj“ v Praze.

12

Poslední zahraniční kapela, kterou letošní
ročník festivalu přivítal, přijela z Německa.
V roce 2010 se sešli čtyři hudebníci, že si splní
dávný sen a založí dechovou kapelu. Cíl měli
jasný – aby přátelství a radost z hraní bylo v kapele na prvním místě. Potom nebylo ani těžké
zvolit si jméno kapely Blasmusikfreunde - přátelé dechovky (16). Hlava celého projektu, Michael Maier, podnikl s kapelou řadu zájezdů do
Švýcarska, Rakouska, Holandska a USA. Letos
na jaře natočila kapela své druhé CD, kterým
chce dokázat, že „Hudba přináší radost“.
Snad nikdo si nedovede představit Kubešovu
Soběslav bez populárních Babouků (13), oslavujících v tomto roce již 145 let. Hrají v tradičním
pokračování na str. 7
14
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15
pokračování ze str. 6
obsazení jedenácti muzikantů, z nichž sedm i
zpívá. Jejich zelené vesty s nášivkou pavouka a
hru této kapely znají ctitelé dobré dechovky v
celé naší republice i v zahraničí. V repertoáru
mají hlavně lidové písničky se sóly klarinetů,
křídlovek a baskřídlovek. Babouci natočili pro
Kubešovo vydavatelství již dvanáct MC/CD,
dvě DVD a získali jednu platinovou a jednu zlatou desku. Nejnovější CD nese název „Vracím
se domů“.
Kdo jiný by měl celý festival zakončit, když
ne špičková kapela české dechovky Veselka
Ladislava Kubeše? (12) Jejím hlavním úkolem
je udržovat v podvědomí posluchačů skladby
Ladislava Kubeše staršího, který byl u zrodu soběslavského festivalu. Nezapomíná ani na další
jihočeské skladatele Ádu Doška, Vlastu Dvořáka, Jana Lipolda, Antonína Pechu, Jana Vlacha
a další. Kapela natočila více než 50 CD, získala
dvě platinové a řadu zlatých desek. Pro letošní
festival si připravila novinku věnovanou
k sedmdesátinám zpěváka kapely Milana Černohouze – 2 CD „Přátelé nám zůstanou“.
Závěrečné skladby Borkovická polka, Moje
česká vlast a Od Tábora až k nám kapely odehrály pod dirigentskou taktovkou Jaroslava Zemana. Tradiční společné vystoupení všech
dechovek zakončilo devatenáctý ročník festivalu za vydatné podpory spokojených diváků. Tak
na shledanou u dobré dechovky zase za rok na
soběslavském náměstí. (1,18,20)
-jk-
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Kubešova Soběslav 2013
mezinárodní festival dechových hudeb

Festivalové zajímavosti

·

· V roce 2012 zahrálo na náměstí 18 decho-

·

·

·

·

·

vých hudeb, jeden dětský mažoretkový soubor, dětský folklórní soubor a dospělý taneční
soubor, což bylo celkem 324 hudebníků a
tanečníků. V letošním roce se představilo sedmnáct dechovek, malé mažoretky ze Soběslavi
a dále pak dětský folklorní soubor Ráček ze
Soběslavi a folklorní taneční soubor Soběslavská chasa mladá. Celkový počet více či
méně profesionálních účinkujících se oproti
loňskému mírně snížil, ovšem stále neklesl pod
tři stovky. Úctyhodných 313 hudebníků tak
opět přispělo k vynikající atmosféře festivalu.
Již devatenáctým rokem se nebaví pouze Blata, ale koncerty se konají i v ostatních obcích
regionu. Oproti předchozím letům zůstal
koncert na Blatech pouze v Borkovicích. Ostatní obce regionu Blat se v letošním roce rozhodly prostřednictvím svých zastupitelů
koncerty na svých malebných návsích zrušit.
Je velká škoda, že tradice hudebnosti Blat
ustupuje, ale pořadatelé festivalu toto nepříjemné rozhodnutí zastupitelů jen stěží dokáží
změnit. Necháme se tedy překvapit, zda
v příštím jubilejním ročníku zastupitelé svůj
názor nezmění a nenechají své obce tradiční
dechovkou opět rozeznít. Ostatní obce regionu ovšem s radostí kvalitní koncerty ve svých
obcích přivítaly, a tak úderem čtrnácté hodiny vynikající dechovka rozezněla Meznou,
Žíšov, Klenovice, Želeč i Tučapy.
Realizační tým festivalu tvořilo 51 lidí, kteří
se v letošním roce profesionálně postarali o
3093 příznivců dechovky.
Letos nám nezapomenutelný Röbi Widmer
(osobitá postava osmasedmdesátiletého švýcarského praporečníka) již bohužel svými prapory nezamával. Röbi, budete našemu
festivalu navždy chybět!
Výběr toho nejlepšího z dechovek tradičně
nabídl stánek Kubešova hudebního vydavatelství, který se nacházel přímo na náměstí
v blízkosti hlavního pódia. Navíc jste mohli
zakoupit i jedinečný půllitrový keramický
korbel s logem festivalu. Pokud snad byly
korbele již vyprodány, můžete si je objednat
nebo zakoupit na příštím ročníku festivalu.
Zahraniční hudby nechyběly ani na devatenáctém mezinárodním festivalu. Po vynikajících výkonech zahraničních hostů v uplynulých letech se spousta fanoušků na zahraniční

·
·

·

·

·

·

·

kapely vyloženě těší. Určitě jste byli mile
překvapeni, jak si muzikanti opět hravě poradili s převážně českými skladbami.
Festivalové pódium patří samozřejmě i folklorním souborům a již tři roky i místním mažoretkám. Soběslavské mažoretky opět okořenily
sobotní program nejen v Soběslavi. Rovněž třetím rokem zpestřil sobotní program dětský
folklorní soubor Ráček ze Soběslavi a nesmí
samozřejmě chybět ani Soběslavská chasa mladá. Stabilně udržujeme tedy i nabídku ukázek
blatských písní a tanců v podání místních folklorních souborů.
Již potřinácté zavlál na pódiu slavnostní prapor města Soběslavi.
Osvědčilo se již tradiční uspořádání náměstí,
a tak věříme, že vám bylo sympatické i letos a
zlepšilo vaše pohodlí a váš komfort při sledování přehlídky těch nejlepších dechovek.
V roce 2011 jsme si dovolili sjednotit loga
partnerů do přehlednější a pro diváka příjemnější podoby v prostoru bočních částí hlavního pódia, a tak nedošlo k žádným změnám.
Ministerstvo kultury ČR, za jehož významné finanční podpory se festival uskutečňuje,
nám přálo i v letošním roce. Za podporu velice děkujeme.
Významným festivalovým partnerem však
není pouze Ministerstvo kultury ČR, ale i Jihočeský kraj, který význam své podpory chápe,
oproti ministerstvu, poněkud méně výrazně,
avšak i za skromný příspěvek děkujeme.
Bezkonkurenční soutěž, která nemá ve světě
dechovky obdoby, vrcholila v neděli vylosováním výherců. I v letošním roce ji pro vás
připravili mediální partneři festivalu: Táborský deník resp. Jihočeský Deník a Český rozhlas České Budějovice. Losování hlavních
cen soutěže proběhlo v živém vysílání Českého rozhlasu ze soběslavského náměstí v neděli mezi 12. a 13. hodinou.
Dalším mediálním partnerem festivalu bylo i
v roce letošním internetové Rádio dechovka a
časopis věnovaný dechovce Naše muzika.
Mimochodem více méně nelegálně pořízené
video záznamy z předchozích festivalů se objevují (přes veškeré snahy pořadatelů) i na
známých internetových portálech. Internet se
tak stává i součástí života dobré dechovky.
V letošním roce se zároveň zmínka o festivalu objevila i na populární jihočeské televizní
stanici.
K výborné dechovce neodmyslitelně patří
výborné pivo. Oficiálním pivem festivalu byl
letos již podesáté Gambrinus. Navíc vás zajisté potěšily mírné ceny piva. Pro fajnšmek-
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ry přivezli Plzeňští ze svých sklepů i
dvanáctku Prazdroj a další produkty z portfolia pivovaru.
· Devatenáctý ročník nepřinesl žádné výrazné
změny a zároveň zachoval tradice. Pokud jste
si přišli poslechnout dobrou dechovku i v neděli, zajisté jste u pokladny zdarma obdrželi,
kromě ostatních malých pozorností i tradiční
papírovou čepici s logem festivalu. Příznivé
vstupné opět zůstalo na své, několik let nezměněné hranici. Doufáme, že devatenáct víkendových hodin plných dobré dechovky bylo
pro vás opravdovým zážitkem.
· Nezapomeňte, že příští – jubilejní dvacátý
– ročník se bude konat opět na soběslavském náměstí tradičně třetí (celý) červencový víkend, což připadá na sobotu a
neděli 19. a 20. července 2014.

Poděkování
Velký dík patří městu Soběslavi. Bez podpory radnice v čele se starostou Ing. Jindřichem
Bláhou by se mohl festival na malebném soběslavském náměstí jen stěží uskutečnit.
Děkujeme firmě Služby města Soběslavi,
spol. s r.o. Obětavá pomoc zaměstnanců a ředitele Vladimíra Falady spolu s Petrem Bělohlavem tradičně napomáhá hladkému průběhu
festivalu.
Děkujeme Vodní záchranné službě Soběslav
za zdravotní zajištění festivalu.
Děkujeme také všem občanům města Soběslavi za shovívavost při problémech, které jim
mohla realizace festivalu způsobit.
Slova díků si samozřejmě zaslouží i všichni
partneři festivalu, bez jejichž přispění bychom
mohli festival jen stěží uskutečnit v současné
podobě a všichni další, kdo s jeho realizací ať
přímo či nepřímo pomáhají.
Partneři festivalu:
Generální partner
Gambrinus – oficiální pivo festivalu
OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s., Spilka a Říha spol. s r.o.,
Soběslav, Impregnace Soběslav spol. s r.o.
Jihostav spol. s r.o., Soběslav
Motor Jikov Group a.s., České Budějovice
Rašelina a.s., Soběslav
UNIOM spol. s r.o., Soběslav
STRABAG a.s., České Budějovice
Autoservis Jindra spol. s r.o., Soběslav
České houby a.s., Soběslav
ČEVAK a.s., České Budějovice
TIP N+V, spol. s r.o., Soběslav
SITA CZ a.s., Praha, JITONA a.s., Soběslav
T.O.D.O.K. spol. s r.o., Klenovice
Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance
Group, ENVI-PUR spol. s r.o., Praha
Jednota o.d., Tábor
Elektro Legát spol. s r.o., Soběslav
Pan František Mikula, Soběslav
Computel CZ spol. s r.o., Soběslav
Květiny Anna Fleková, Soběslav
Prádelna u Milušky, Soběslav
Mediální partneři:
Český rozhlas České Budějovice, Táborský Deník, Rádio dechovka, Naše muzika
Finanční podpora:
Ministerstvo kultury České republiky, Jihočeský kraj, město Soběslav
Mgr. Petr Valeš, ředitel KDMS
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Ohlédnutí za Setkáním s hudbou v Soběslavi 2013
Polovina července, první dny letních
prázdnin, ale také Setkání s hudbou
v Soběslavi 2013 jsou za námi. Letošní,
jubilejní pátý ročník festivalu i interpretačních kurzů komorní hudby lze
po všech stránkách hodnotit jako mimořádně úspěšný. V červencové Hlásce
jsme v lehké nadsázce vyzývali, že
nebudete-li si moci z nabídky koncertů
vybrat ten svůj, můžete přijít jednoduše
na všechny. A s velikým potěšením můžeme konstatovat, že opravdu mnoho
z vás, našich příznivců a diváků, tento návrh vyslyšelo a celkové číslo návštěvníků
hravě přesáhlo 1.500!
Festival byl zahájen již tradičním
úvodním „putovním“ koncertem našich
lektorů ve čtvrtek 4. 7. v kostele sv. Víta a
Petr Hanzlík
Kulturním domě města Soběslavi.
a Ing. Jindřich Bláha
V pátek 5. 7. se konal v Galerii sv.
Marka koncert v Soběslavi již dobře zavedeného vokálního kvarteta The
Swings, který nesl stejný název jako jejich nové CD Sen bez konce. V tu
chvíli se zdálo, že právě oblíbení The Swings budou držet rekord v návštěvnosti, neboť přišlo bezmála 200 návštěvníků.
V sobotu 6. 7. se odehrál v kostele sv. Víta koncert Hudba pro duši i
ducha, účinkujícími byli nám z minulých let dobře známí: varhaník Drahoslav Gric, sopranistka Hana Žvachtová, houslista Pavel Kudelásek a
trumpetista Jan Pohořalý.
V neděli 7. 7. jsme přivítali v Kulturním domě města Soběslavi klavírní Trio Orbis.
V pondělí 8. 7. jsme zhlédli v Galerii sv. Marka velmi úspěšný koncert
s názvem AMADEUS!, věnovaný dílu W. A. Mozarta, kdy účinkujícími
byli Terezie Švarcová – soprán, Daniel Klánský – basbaryton a Lukáš
Klánský – klavír.
V úterý 9. 7. v Galerii sv. Marka zahrálo klasiku i jazz výtečné Kvarteto Apollon.
Ve středu 10. 7. jste též v Galerii sv. Marka mohli po čtyřech letech
opět slyšet Kouzelné bicí nástroje Markéty Mazourové.
Ve čtvrtek 11. 7. do Galerie sv. Marka zavítalo bezmála 250 milovníků
hudby na koncert s názvem Mission impossible a podtitulem Slavné filmové melodie v podání Pražského cellového kvarteta. Koncert byl opět
skvěle navštíven a dle ohlasů se známé melodie upravené netradičně pro
čtyři violoncella velice líbily zejména ve spojení s vtipem, který do
koncertu kvarteto vneslo.
V pátek 12. 7. se kostel sv. Víta začal plnit již v 18:00 hodin v očekávání Hudby, která utvářela Ameriku, tedy černošských spirituálů a gospel
songů v podání amerického zpěváka Lee Andrew Davisona a v doprovodu Víta Fialy (kontrabas) a Jiřího Růžičky (klavír). Tento večer se definitivně stal rekordně navštíveným v rámci letošního Setkání s hudbou

Lee Andrew Davison

Lektor houslové hry Pavel Kudelásek
v Soběslavi i rekordem co do pětileté návštěvnosti vůbec, neboť přišlo
bezmála 300 diváků!
Festival již tradičně zakončilo sobotní Matiné v koncertním sále ZUŠ
a závěrečný koncert účastníků kurzů v sobotu 13. 7., na němž naši studenti předvedli vysokou kvalitu svého hudebního umění i lektorského vedení
kurzů.
Pátý ročník soběslavského Setkání se tedy povedl, a to hlavně a především díky vzájemné spolupráci organizátorů, města Soběslavi, lektorů,
účastníků kurzů a v neposlední řadě vás – diváků.
Za „strategické“ čili finanční partnerství a participaci velmi děkujeme
také všem našim ostatním partnerům, mezi něž patří 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 s.r.o., Ateliér Kročák architekt, Květiny Anna Fleková Soběslav,
PHARMED CZ s.r.o a N + N Soběslav, s.r.o. a mediálními partneři festivalu Český rozhlas České Budějovice a Týdeník Rozhlas. Z dobrovolného vstupného, tedy vašich laskavých příspěvků, byla pokryta část
nákladů, které pořádáním festivalu a hudebních kurzů vznikly.
Bylo nám ctí se spolu s vámi opět setkat s hudbou a už teď se těšíme
na příští, už 6. ročník Setkání s hudbou v Soběslavi, který se uskuteční ve dnech 3. – 13. července 2014!
A ještě jedna dobrá zpráva na konec: nejbližší koncert Setkání s hudbou zazní v rámci Rožmberských slavností soběslavských v kostele sv.
Petra a Pavla.
Za Setkání s hudbou o.s.
Petr Hanzlík, umělecký ředitel
Taťána Klánská a Michaela Jindová, produkce

Večer árií W. A. Mozarta

10

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

PŘEDPLATNÉ PODZIM 2013 - Kulturní dům Soběslav
· MANDARINKOVÝ POKOJ

Bratislavské hudební divadlo
Gedur Production s.r.o. Bratislava
Středa 25. září v 19.30 hod.
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. Herecky náročné dílko je
podané s lehkostí a humorem.
Hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Tapolský, Bibiana Ondrejková

· SHIRLEY VALENTINE

Divadlo ABC Praha
Středa 23. října v 19.00 hod.!
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 udělá něco, co se od ní neočekává – odjede na dovolenou do míst, kde se pěs-

tuje 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.
Hraje: Simona Stašová
· HLEDÁM MILENCE, ZN. SPĚCHÁ!
Divadlo Artur, Praha
Pondělí 25. listopadu v 19.30 hod.
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.
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
Již teď si, vážení předplatitelé, můžete zamluvit
svoje místa:
E-mail: jarka.palasova@seznam.cz,
tel. 381 524 261, 774 884 745

Letos se přeneseme do
roku 1293 a oslavíme
720. výročí první písemné zmínky o Soběslavi. Soběslav již tehdy
byla majetkem pánů
z Rožmberka.
Máte tedy možnost aktivně se celé slavnosti
zúčastnit a doprovodit v gotickém kostýmu
procesí pánů Alberta a
Budislava z Harrachu
nebo doplnit družinu
Jindřicha z Rožmberka.
Můžete si předem rezervovat k zapůjčení kostýmy z českokrumlovského fundusu, což vám velice
rádi zprostředkujeme. V Krumlově mají letos nově ušité gotické kostýmy, které čekají jen na vás!
Zájemci o aktivní účast a zapůjčení kostýmů se setkají začátkem září v kulturním domě, (přesný
termín naleznete v zářijové Hlásce nebo na webu KDMS) k výběru velikostí a jednotlivých typů
kostýmů a získání dalších informací o celé slavnosti. Svůj zájem můžete projevit i osobní návštěvou v kanceláři KD posledních 14 dní v srpnu (od 19. srpna).
Pouze si předem dovolujeme upozornit, že cena za půjčení kostýmu je 350 Kč.
Bližší informace v KDMS, tel. 381 524 261.
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Program KD Soběslav
SRPEN
· DOVOLENÁ V KD – 29. 7. – 18. 8. 2013
· Pátek 2. 8. ........................................... 18.00

VERNISÁŽ - Ladislav Hodný,
Galerie v kostele sv. Marka

· Sobota 7. 9. ......................................... 18.00

TANEČNÍ KURZY 1., velký sál,
vstupné 30 Kč

Informace o pořadech a aktuálním dění v KD
Soběslav: www.kdms.cz

TANEČNÍ
KURZY 2013
Taneční kurzy povedou
opět manželé
Alena a Jaroslav Bolkovi
z Milevska.
Začínáme v sobotu 7. září od 18 hodin.

o

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)!

o

Přihlášení si mohou 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!

4TET
KONCERT VOKÁLNÍHO
SESKUPENÍ
- NOVÁ VERZE PROGRAMU
Vstupné 450 Kč, 430 Kč a 400 Kč

srpen 2013
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DIVADELNÍ SOUBOR CHVALOVSKÝ
Poklidně si sedím v obýváku a sleduji v televizi začátek další etapy náročného závodu Tour de France, když zazvoní mobilní telefon. Kouknu
na číslo a zježí se mi srst. Redakce Hlásky. Mačkám příjem a nesměle
koktám:
“Ano, Kamil.” Do ucha se mi ozve: “Ahoj. Jiřina. Je uzávěrka srpnového čísla. Kdy mi pošleš ten článek o ”Rajčatech?” Něco brebtám v tom
smyslu, že jsem neměl čas, že jsem na to zapomněl a že to určitě budeme
opakovat a potom článek dodám i s fotkami. Jako odpověď slyším: “Ach
jo. A já se tolik spoléhala. Jsi slibotechna jako všichni. Každý máte plno
řečí a skutek utek. Co já mám pak do Hlásky dávat, aby to mělo šťávu?”
Snažím se ze sebe vykoktat omluvu, že se polepším, ale v telefonu už jen
slyším: “Tak se měj, a příště. Ještě, že jsou ty dechovky.” A telefon zmlknul.
No jo, ale já opravdu nevím, co mám napsat. Že než nazkoušíme představení, musíme mít nejméně 36 až 40 zkoušek? A že zkoušíme jednou
týdně, protože jsme amatéři a 96% členů souboru chodí do zaměstnání
nebo do školy? Když před premiérou skoro dva měsíce zkoušíme 2x týdně, máme s tím potíže? Nebo že se na zkoušky kolikrát scházíme jak švábi
na pivo? Koho to bude zajímat? Každý divák je zvědav, jak se s hrou
ochotníci zase popasují. Vždyť předešlé dvě neměly chybu. Ještě dnes se
na ně vzpomíná. To, co se nám povedlo, bylo opravdu fajn. Vždyť převážná většina aktérů stála na jevišti poprvé. A najednou takový úspěch. Každého z nás to povzbudilo a potěšilo. O to bylo horší sehnat hru, která by
nebyla propadák. A tak jsme oprášili jednu, kterou jsme v Soběslavi hráli
před 14 lety “Rajčatům se letos nedaří.” Tenkrát se nám s ní stala jedna
kuriozita. Na představení přijela z blízkého okolí skupina zahrádkářů v
domnění, že se jedná o odbornou přednášku o rajčatech. Shodou okolností
se v tom roce rajčatům skutečně nedařilo.
Tenkrát nás hrálo pouze sedm, tak jak předepisoval scénář hry, jenže
nyní jsme potřebovali obsadit 11 členů. Když si někdo nezahraje, přestane
mít dál zájem. Proto bylo nutné další role připsat. Podařilo se a při premié-

ře nikdo nic nepoznal. Divák má jednu výhodu. Nezná originál text a věří
tomu, co na jevišti aktéři předvádějí. Čím pravdivěji, tím lépe pro
hlediště.
Stanovená premiéra byla na začátek dubna. Ukázalo se však, že představitelka důležité role se dozvěděla, že bude v dubnu a květnu dělat maturitní zkoušky a přijímací pohovory na VŠ. Je pochopitelné, že by
neměla možnost a chuť finišovat na premiérový termín. Dalších několik
členů mělo v průběhu zkoušek zdravotní potíže. A tak to dopadlo, jak to
dopadlo. Představení se hrálo 20. června za velmi teplého počasí a v hledišti i na jevišti bylo úmorné vedro. Jak představení dopadlo, posoudil každý
divák sám. Všem však patří poděkování, že v tom dusnu vydrželi až do konce. Ti, co jim to nevyšlo, se mohou přijít podívat na opakování koncem
roku. V zásobě máme ještě “Zdravého nemocného” a “Držgrešle.”
Nemyslím si, že bude někoho zajímat, co obnáší hrát amatérské divadlo. Bez elánu, zápalu pro věc a bez dobré party by se to nikdy nepovedlo.
Věřím, že nás to bude držet hodně dlouho a že se objeví i noví členové
souboru, kteří budou stejně zapáleni pro společnou věc, a nebude jim občas vadit, že si hned nezahrají.
Kamil Modl
Knihovnice si na pomoc přibraly studenty Střední knihovnické školy
v Táboře, kteří se velmi ochotně převlékli do masek pohádkových postav
a pod vedení PhDr. Daniely Novotné se vypravili do Městské knihovny v
Soběslavi.
Pro děti ze Základní školy Edvarda Beneše a Základní školy Komenského si připravili bohatý program plný her, ve kterých měly děti prokázat
znalost písmenek a čtení.
Všechny děti poté úspěšně složily pasovací slib, ve kterém přísahaly,
že se o knížky budou vzorně a pečlivě starat. Každé z dětí bylo následně
slavnostně pasováno na čestného čtenáře a obdrželo pasovací dekret. Tomuto ceremoniálu neunikly ani paní učitelky, které na úspěších prvňáčků
mají velkou zásluhu.
Celá akce se velice vydařila a všichni si z ní odnesli mnoho pěkných
zážitků a dojmů, na které jistě jen tak nezapomenou.
Wendy Šimotová, studentka knihovnictví
SŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor

SOBOTNÍ PROVOZ
NA HRADĚ SE
PASOVALI ČTENÁŘI
Školní rok se nám opět nachýlil ke konci. Žáci i studenti všech
základních i středních škol opustili školní lavice, učebnice a sešity
zavřeli do skříní a vydali se na
prázdniny vstříc novým zážitkům
a dobrodružstvím. Dříve než však
žáčci opustili školní budovy, bylo
potřeba pilné a svědomité prvňáčky slavnostně pasovat na čestné
čtenáře, kterými se bez pochyby
stali. Tohoto úkolu se jako každý
rok zhostila i naše knihovna.

Během letních prázdnin je městská knihovna otevřena také každou sobotu od 9 do 13 hodin.

IRISDIAGNOSTIKA
Pravidelně naši knihovnu navštěvuje irisdiagnostik paní Jitka Hanzalová. Provádí přesnou diagnózu hlavních příčin zdravotních potíží z oční
duhovky u dětí i dospělých a následně navrhuje jejich řešení. Individuální
konzultace budou v srpnu v úterý 6. 8. a v úterý 20. 8. Na vyšetření je třeba
se předem objednat na tel. 732 867 571.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
Moje chvilka slávy
Přednášky Mirka Vojáčka v naší knihovně se staly již pravidelností.
V září nám představí svou novou knihu Univerzální zákony života - manuál, který jsme měli dostat místo rodného listu. Ve čtvrtek 19. září od 17
hodin si tak užije svoji chvilku slávy. Součástí besedy bude autogramiáda
a prodej knihy.
Alena Fremrová
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Pozvánka do Galerie
v kostele sv. Marka
V letošním roce se dožívá významného životního jubilea přední jihočeský výtvarník
s mezinárodním renomé, pan Ladislav Hodný z Týna n. Vlt. Při této příležitosti pořádá
Galerie v kostele sv. Marka výstavu, která
bude zahájena vernisáží v pátek 2. srpna
2013, pod titulem „Ladislav Hodný – obrazy,
kresby, knižní vazby“.
Ladislav Hodný, umělecký knihař a malíř,
pochází z významné knihařské rodiny. U svého
otce Ladislava se vyučil uměleckým knihařem,
absolvoval Učňovskou školu knihařskou v Novém Jičíně a Střední uměleckoprůmyslovou
školu v Brně. Pracoval jako výtvarník v Krajském středisku zdravotní výchovy v Brně, později působil samostatně jako umělec ve
svobodném povolání a jako profesor Soukromé
mistrovské školy uměleckého designu v Praze,
kde vedl Ateliér knižní vazby.
Jeho tradičním uměleckým oborem je knižní
vazba, jíž se řadí mezi nejvýznamnější české
představitele umělecké knižní vazby. V oboru
kniha a knižní vazba získal řadu ocenění v ČR i

v zahraničí. Rovněž se úspěšně věnuje malbě,
kresbě a volné grafice. Náměty svých obrazů
zpracovává abstraktní kompozicí postavené na
barvě, dokonalém zvládnutí hloubky a prostoru.
Jeho umělecký projev je u každého díla
originálně nápaditý.
Je členem Book Art Center v New Yorku,
Designer Book Binders v Londýně, Jednoty
umělců výtvarných v Praze a Asociace jihočeských výtvarníků v Č. Budějovicích.
Uspořádal řadu samostatných výstav, podílel se na nesčetně kolektivních výstavách doma
i v zahraničí (Bulharsko, Francie, Maďarsko,
Německo, Rakousko, Slovensko, Švýcarsko,
Ukrajina, Velká Británie), přednášel v USA.
Pravidelně se účastní výtvarných plenérů a
sympózií. Je zastoupen v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, v Národním muzeu v Praze, Moravském zemském muzeu v Brně,
Jihočeském muzeu v Č. Budějovicích, Státní
vědecké knihovně v Č. Budějovicích, v Městském muzeu v Týně n. Vlt. a v Galerii K v Hořicích v Podkrkonoší. Za svá díla a umělecký
přínos obdržel řadu cen, z nichž k nejvýznamnějším patří Čestné uznání za experimentální
knižní vazbu (1981), za Nejkrásnější knihu roku
(1982), Cena Lyry Pragensis (1989), Cena hejtmana jihočeského kraje za přínos v oblasti
umělecké knižní vazby s přihlédnutím
k malířské tvorbě (2010) a Cena města Týn n.
Vlt. za celoživotní uměleckou tvorbu (2013).
Na vernisáži promluví známý publicista, filosof, moderátor, překladatel a glosátor PhDr.
Ivo Šmoldas. Součástí vernisáže bude promítnutí krátkého medailonu umělce L. Hodného se
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L. Hodný: knižní vazba

L. Hodný: malba
spotem z předání Ceny města Týna n. Vlt.
starostou Mgr. Milanem Šnorkem.
Přijďte se opět potěšit krásným uměním. Galerie je otevřena ve dnech úterý – neděle v 10-12
a 13-17 hod. Výstava potrvá do 25. srpna 2013.
Ak. soch. Václav Hrůza, kurátor výstavy

Vyšel třetí díl knihy
„Pohledy soběslavské“ à
Sobota 29. června letošního roku byla pro naše město Soběslav určitým dnem slavnostním.
V Knihkupectví U sv. Víta se od rána scházeli soběslavští občané, aby
si zakoupili knihu „Pohledy soběslavské“ – díl třetí od Mgr. Petra Lintnera, který ji také osobně podepisoval. A že byl skutečný zájem, je patrné
z toho, že se tento den prodalo 335 kusů.
Je to kniha skutečně noblesní a krásná pro ty, kteří zde bydlí, žijí a mají
svoji Soběslav rádi. Dozvídáme se v ní vše, co nám zanechala historie až
po dnešní dny. Všechno to, co by měl vědět každý, kdo tu žije, kudy chodí, kde se raduje a kde vychovává své děti, aby i ony věděly o svém městě
a měly o něm co nejvíce informací.
Vážený pane řediteli, Vy jste skutečně pravým pedagogem ve výchově
další generace mladých
studentů, kteří jsou jistě
rádi, že mají takového
pana ředitele, který nejen výborně vede zdejší
gymnázium, ale svým
postojem a vzdělaností
je příkladem i ostatním
občanům.
A pokud jenom jediný člověk Vám nepoděkoval, já s hlubokou
úctou za všechny znovu děkuji. Je skutečně
za co!
Marie Klimešová
kronikářka města

VZP otevřela novou
úřadovnu v Soběslavi
Zatím dva dny v měsíci mohou klienti využívat služeb nového pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny, které bylo otevřeno v prostorách MěÚ Soběslav, náměstí Republiky 59/I.
Úřadovna nabídne v těchto prostorách obyvatelům města sběr všech
dokumentů a také poradenskou činnost.
V měsíci srpnu mohou těchto služeb využít klienti 14. a 28. 8. 2013 od
13.00 do 17.00, poté vždy každou druhou a čtvrtou středu v měsíci ve
stejném čase v zasedací místnosti MěÚ, 2. patro, č. dv. 306.

Český zahrádkářský svaz Soběslav oznamuje, že
od září 2013 zahajuje moštování ovoce. Záznamy
objednávek na tel. čísle 732 583 707 ing. Kotoun.
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BLATA NEJEN V PODÁNÍ JOSEFA
KILIANA V KONTRASTU S TAJEMNEM
JEMENSKÉHO OSTROVA!
Během měsíce srpna Vám kromě výstavy
obrazů JOSEFA KILIANA, akademického malíře a rodáka ze Soběslavi, nabízíme naše expozice a výstavy věnované hlavním oborům
činnosti Blatského muzea – přírodním vědám a
etnografii.
Soběslavské expozice „Příroda Táborska“ a „Národopis Blat a Kozácka“ doplňuje v Rožmberském
i Smrčkově domě výstava

n

SOKOTRA – POSLEDNÍ STŘÍPKY
OSTROVNÍHO RÁJE,
jejímž cílem je ukázat jedinečný svět jemenského ostrova Sokotra, ležícího v Indickém oceánu. Výstava potrvá do 25. 8. Do té doby nabízí
návštěvníkům nahlédnutí do běžného života tamějších obyvatel, a to za pomoci užitkových
předmětů či tradičních oděvů. Přírodní krásy
charakterizují nejtypičtější zástupci fauny a flóry, ať se již jedná o dračinec rumělkový s pryskyřicí dračí krve nebo kadidlovníky. Svébytnost
krajiny oživují vše říkající fotografie. Ostrov Sokotra je kromě řady jiných badatelských cest
místem soustavného výzkumu pracovníků Mendelovy univerzity v Brně, která je spolupořadatelem výstavy. (viz fota)

n

LOUTNA ČESKÁ
Jako „exponát roku“ si můžete prohlédnout
ve Smrčkově domě do 30. 9. originální výtisk

Český zahrádkářský svaz Soběslav
připravuje výstavu ovoce a zeleniny
ve dnech 4. a 5. 10. 2013
v prostorách moštárny.
V pátek i v sobotu bude otevřeno
od 9.00 do 17.00 hodin.
Zveme všechny zájemce.

Loutny české z roku 1653 z našich historických
knihovních fondů, který je jediným dochovaným exemplářem sbírky. 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 Staré i nové zvěsti.

n

Přírodovědná výstava je k vidění také ve veselském Weisově domě. Až do 18. 8. zde kromě
stálé umělecko-historické expozice prezentujeme naši výstavu

NEZNÁMÝ SVĚT
DROBNÝCH SAVCŮ,
která přibližuje všechny druhy hmyzožravců, hlodavců a letounů (netopýrů) žijící v ČR.
Kromě fotografií jednotlivých druhů jsou ukázány i typické biotopy, které obývají. Autorem
všech snímků je RNDr. Miloš Anděra, CSc.
z pražského Národního muzea. Nechybí ani exponáty z muzejních sbírek (vycpaniny a lebky
vybraných druhů), které doplňuje kolekce keramických netopýrů vzniklá v kroužcích keramiky soběslavského Domu dětí a mládeže. Pro
dětské návštěvníky jsou připraveny pracovní
listy.

n

Od 21. 8. tuto výstavu ve Weisově domě vystřídá prezentace umělecké knižní vazby a volné tvorby Ladislava Hodného, která nese název

ATELIÉR HODNÝ
TÝN NAD VLTAVOU.
Přijďte se přesvědčit, že i vazba knihy může
být skutečným uměleckým předmětem! Na září
pak chystáme i besedu s L. Hodným na toto
téma.

n

Výkup kožek
Pondělí 5. 8. 2013 u KD
Jirsíkova ul. v době
mezi 12.00 – 14.20 h

13
PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM
Na samotném závěru srpna se můžete vypravit nejen s dětmi na hrad Šelmberk a prostřednictvím netopýrů se tak symbolicky rozloučit
s letošními prázdninami. Kompletní program
cyklu najdete v letácích, které jsou k dispozici
v muzeu, anebo na internetových stránkách
www.blatskemuzeum.cz.

n

sobota 31. 8.
Netopýří noc na hradě Šelmberk
u Mladé Vožice
odchyt netopýrů do sítí a jejich sledování ultrazvukovými detektory, ukázka ochočených handicapovaných netopýrů, doprovodný program
pro děti
vedoucí: RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. a
RNDr. Lenka Barčiová, Ph.D.
sraz: hrad Šelmberk (cca 2 km SV od Mladé Vožice – možnost dojet na místo autem), 20:00

n

Do muzejních sálů a na muzejní akce Vás i
za své kolegy srdečně zvou
RNDr. Daniel Abazid
a Mgr. Zuzana Čermáková
NA KOLE ZA HISTORIÍ A PŘÍRODOU
NEŽÁRKY A ZLATÉ STOKY
Pojďte se s námi vydat 19.8. na kole z Veselí
nad Lužnicí do krásných přírodních zákoutí podél posledních kilometrů Zlaté stoky. Dozvíte
se o technických a historických zajímavostech
spojených s tímto vodním dílem. Poznáte také
malebnou Nadějskou rybniční soustavu a nivu
řeky Nežárky mezi Hamrem a Veselím, včetně
různých druhů živočichů (bude několik dalekohledů na půjčení). Cyklistický výlet vedený
Mgr. Petrem Šťovíčkem z Blatského muzea
v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí a Mgr. Matoušem Šimkem z Českého nadačního fondu pro
vydru v Třeboni se uskuteční v pondělí 19.8.
2013. Sraz v 10:00 před Blatským muzeem na
Masarykově náměstí ve Veselí nad Lužnicí, návrat kolem 16:30 tamtéž. V případě silného
deště se termín ruší. Informace o trase,
potřebném vybavení aj. na tel. 734 232 159.

Knihkupectví
U sv. Víta
Nejprodávanější tituly v červenci:
· P. Lintner: Pohledy soběslavské 3. díl
· B. Erskinová: Řeka osudu
· J. Moyesová: Než jsem tě poznala
· K. Moučková: Fejetony
· V. Vondruška: Msta písecké panny
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Jsou věci mezi
nebem a zemí
Jsou věci mezi nebem a zemí, jejichž tajemství nelze nikdy odhalit. Snad s jedinou výjimkou. Tajemnou věcí mezi nebem a zemí jsou i
věžní hodiny. Často obrovské hodiny tikající ve
velkých výškách na věžích, nepřístupné neznámé mechanismy skryté za hodinovými ciferníky. Chodíme pod nimi možná denně, ale
nemáme ani ponětí, jak by vůbec mohly takové
hodiny uvnitř věže vypadat. Tajemství a především krásu těchto starých mechanismů je možné ale občas uvidět i na vlastní oči. V Soběslavi
stačí vyjít doslova jen pár desítek schodů do
vnitřku městské věže. Tady, hned v prvním patře, v malém Věžním muzejíčku, je toho k vidění
překvapivě hodně. Je zde především krásný starý kovaný hodinový stroj, který původně odměřoval čas právě zde ve věži, nádherná kovářská
práce ještě s gotickými kovanými hřebovými
hlavicemi sloupků. Krásná kovaná ozubená
kola, dřevěné lanové bubny, stroj sám vypadá
jako dokonalá socha. Je tady řada různých hodinových strojů, menších i nejmenších, několik
století starých, i z dob pozdějších, věžních, pokojových i náramkových. Uvidíte tady toho
opravdu mnoho, výčet zajímavostí by byl

Upravený pokojový stroj „surrerwerk“ ukazující i kalendářní údaje

Kovaný barokní věžní hodinový stroj s vřetenovým krokem
dlouhý a končil by ukázkami technologie,
modelů i výrobků zvonařské dílny, které lze
najít ve věži o něco výše.

Snad by se dalo říct, že tady na vás zvláštním
způsobem dýchne dávná historie, a také skutečná magie starých řemesel, které byly jen jiným
druhem umění své doby. Tedy aspoň já jsem
s takovým pocitem opouštěl nevelké, ale působivé prostory muzejíčka a sestupoval po schodech do všedního dne dole pod věží.
Petr Skála (správce Pražského orloje)

Komentovaná prohlídka hodinářské
expozice je obvykle ve čtvrtek a pátek
v 15 a 16 hodin nebo po dohodě
na tel. 603 502 735 nebo info@orloj.eu

POZVÁNKA NA VÝSTAVU SOCH NEVIDOMÝCH AUTORŮ - BIBLE
(KOSTEL SV. VÍTA | SOBĚSLAV | SRPEN-ZÁŘÍ 2013)
Výstava BIBLE je zajímavá z několika pohledů. Z výtvarného pohledu se jedná o snahu
navázat na výtvarnou historii, která se vždy snažila lidem vyprávět příběhy nebo připomínat co
nemá být zapomenuto. Biblické příběhy jsou
nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Výstava,
kterou budete moci vidět, je o tom jak biblické
příběhy „vidí“ lidé, kteří nevidí, kteří se narodili
slepí nebo kteří ztratili zrak v průběhu života. A
přesto dokáží vytvořit něco mimořádného, co
stojí za pozornost. Jejich projev jde skrze hmat,
ruce jsou očima i nástrojem v jednom, materiálem šamotová hlína, která po výpalu získává
pevnost a stálost. Možná, až sochy uvidíte, budete překvapeni jejich pevným jasným tvarem
nebo ztvárněním jednotlivých detailů. Může se
to zdát až neskutečné, že nevidomý člověk
může něco takového vytvořit. Ale důležité je
vědět, že tyto sochy nevznikly z náhodného formování hlíny. Jejich autoři, ač nevidící, se věnují výtvarnému vyjádření skrze modelování
s hlínou delší dobu, pro některé z nich je to dokonce práce, pro jiné koníček. Většina z nich
také prošla víceletou řemeslně-výtvarnou výukou v Mezinárodním centru ATM (Axmanovy
techniky modelování) v Tasově na Vysočině.
Některé a to zejména zahraniční autory jsme
potkali na našich cestách, když jsme v zahraničí
na školách pro slepé, představovali metodu modelování, která je českým patentem. Oslovili
jsme je s možností zapojit se do tohoto
výstavního cyklu a oni souhlasili. Výsledky
jejich práce budete mít možnost vidět na
výstavě BIBLE, která bude pro veřejnost

otevřena v měsíci srpnu a září v kostele sv. Víta
v Soběslavi.
Tereza Axmanová
předseda Občanského sdružení Slepíši

STRUČNĚ O SDRUŽENÍ SLEPÍŠI –
realizátor výstavy
Občanské sdružení Slepíši bylo založeno
v roce 1995 a jeho hlavním cílem je výuka výtvarných a řemeslných oborů pro lidi s handicapem. Především pro ty, kterým jejich handicap
nedovoluje učit se či studovat výtvarné obory
klasických škol. Technika modelování, která je
v odborných kruzích nazývána Axmanova technika modelování (ATM) se dnes využívá pro řemeslné, výtvarné a pedagogické uplatnění
v oborech vzdělávání a pracovního uplatnění
lidí s handicapem. Občanské sdružení provozuje Mezinárodní vzdělávací centrum a chráněnou
výtvarně-řemeslnou dílnu pro své absolventy,
dále realizuje výchovně-vzdělávací programy o
handicapu pro žáky mateřských a základních
škol. A v neposlední řadě realizuje výstavy a
výtvarné workshopy pro lidi s handicapem.

U příležitosti výstavy
proběhne v pátek 2.8.
od 17.00 výtvarná dílna
v Sochorově síni
evangelického kostela
v Soběslavi (ul. 28. října).

Sochy (Mojžíš - autorka: Božena Přikrylová),
na které se můžete dívat nejen očima, ale i hmatem
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MŠ DUHA
Na shledanou!
Školní rok utekl
jako voda, děti vyrostly a nastal čas
loučení. V červené
třídě jsme pozvali rodiče na vzpomínkové
promítání, kde mohli
vidět fotografie a videozáznamy z celého
školního roku. Bylo
zajímavé vidět, jak se
děti změnily. Další
Hošmanovi zahráli a zazpívali
body programu probíhaly v úzké spolupráci s rodiči a byly tudíž překvapením nejen pro ostatní, ale i pro nás učitelky. Maminky reagovaly vstřícně na naši prosbu o vytvoření „švédských stolů“ a děti si mohly na závěr smlsnout na spoustě
slaných či sladkých dobrot, nechybělo ani ovoce. Ale vynechala jsem záměrně to nejdůležitější. Hlavní bod programu byl na rodičích. S pomocí
kytary, kláves, houslí nebo reprodukované hudby několik statečných nebojácných členů rodin se svým dítětem zazpívalo, někdo přidal i tanec.
Všichni jsme se výborně pobavili a ocenili jsme pestrou paletu vystoupení
potleskem a diplomem na památku. Chtěli bychom tímto všem rodičům

Diplom na památku
poděkovat za celoroční spolupráci, vidíme, že naše cíle jsou i Vašimi cíli a
společně k nim určitě lépe dojdeme.
MŠ Duha – učitelky z červené třídy

Duha v informačním centru
Už děti v předškolním věku projevují zájem o dění okolo sebe, o město, ve kterém vyrůstají. Malí cestovatelé z Mateřské školy Duha navštívili
v červnu se svými učitelkami nové Informační centrum v Soběslavi. Prohlédli si vybavení - mapy, pohledy, turistické známky, suvenýry... Podle
mapy města vyhledávali známé budovy.
Tento poznávací výlet zanechal v dětech velice pozitivní zážitky.
Samy ve třídě stavěly ze stavebnic informační centrum, malovaly různé
mapy a obrázky.
Jsme rádi, že máme v našem městě pěkné Informační centrum s příjemným a ochotným personálem. Však se o tom přijďte sami přesvědčit!
-jk-

Eurorébus – celostátní finále
Celostátní finále vědomostní soutěže Eurorébus se konalo dne 14. 6.
2013 v Top Hotelu Praha. Z krajského kola do tohoto finále postoupila
dvě družstva naší školy.
V kategorii Junior soutěžili žáci Jaroslav Peterka (3. A), Lenka Novotná (4. A), Michaela Pejšová (5. B). V kategorii ZŠ 01 žáci 7. B Marie Havrlantová, Vojtěch Podlaha a Jakub Vobořil.
Konkurence byla opravdu veliká, v kategorii ZŠ 01 se finále účastnilo
54 družstev ze základních škol a víceletých gymnázií. Naše družstvo
skončilo na 52. místě.
V kategorii Junior si naši žáci vedli opravdu skvěle. Z družstev, která
postoupila do finále z krajských kol, skončili na nádherném druhém místě. Děti získaly nejen stříbrné medaile, ale také hodnotné ceny pro sebe i
školu (např. LCD monitor, atlasy, 3D puzzle, …)
Celkově obsadila naše škola 68. příčku ze 100 přihlášených škol se ziskem 562 178 bodů.
Po skončení vědomostních soutěží měli všichni zúčastnění možnost
vyslechnout poutavé vyprávění cestovatele Dana Přibáně o jeho cestách
trabantem napříč Jižní Amerikou. Také se mohli zúčastnit množství doprovodných soutěží a akcí, např. autogramiády Vojty Dyka.
Všem našim soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a obzvláště juniorům gratulujeme k jejich skvělému výkonu!
L. Hrušková, ZŠ Komenského
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Zašifrovaný poklad
Hurá do Dírné!!! Že nevíš, o co se jedná?
V Dírné přeci každým rokem na začátku letních
prázdnin pořádá 25. PS Soběslav dětský tábor.
A ani letos tomu nebylo jinak. Po důkladných
přípravách jsme se v neděli 23. června všichni
sešli, abychom našim dětem postavili na louce
stany s podsadami a připravili vše potřebné pro
kvapem se blížících 10 dní nezapomenutelných
zážitků. I přesto, že letošní přípravu tábora
provázely neočekávané komplikace v podobě zcizeného kuchyňského nádobí, díky dobré organizaci
a velkému úsilí všech zúčastněných se vše potřebné
stihlo včas nakoupit a mohlo se vyrazit…
V letošním roce jsme hledali ZAŠIFROVANÝ
POKLAD. Ale jak už to bývá, nebylo snadné se
k němu dostat a získat ho. Každý den jsme bojovali jako lvi, abychom získali co nejvíce bodů
v soutěžích a na sklonku dne hádali indicie, které
nás celý tábor vedly až k samotnému pokladu.
Při jednotlivých hrách si děti osvojily nové dovednosti. Ať už se jednalo například o trpělivost
při lovu bizonů, ostražitost v připravené pasti,
odvahu při jízdě na lodi nebo vytrvalost při výletu na Červenou Lhotu. Ale nakonec se nám
podařilo uhodnout všechny indicie a poskládat
z nich šifru k pokladu. Tím pokladem letos bylo
poznání, že „Planeta Země“ je tím nejdůležitějším, co máme, a musíme ji chránit. Dostatek

síly a energie k úspěšnému zvládnutí her a soutěží nám zajišťovala výborná domácí kuchyně.
Na správném letním táboře v přírodě nechyběl
ani táborák s kytarou včetně velkého závěrečného ohně.
Na závěr patří velké poděkování těm, kteří se
starali o plynulý průběh celého tábora, a také
těm, kteří umožnili jeho uskutečnění – pan Průša, pan Wratislav, Zemědělské družstvo Pluhův

Zájezd do Velké Británie
V termínu 8. 6. – 14. 6. jsme se my, studenti gymnázia a několik žáků
ZŠ Komenského, zúčastnili zájezdu do Velké Británie.
První zastávkou bylo ovšem hlavní město Nizozemí – Amsterodam,
kde jsme navštívili muzeum malíře van Gogha a projeli jsme se po kanálech, zvaných grachty. Následovala noc strávená v hotelu F1 ve Francii.
Další den jsme odjeli Eurotunelem na sever Anglie, do města Chester, kde

Žďár, Obecní úřad Dírná, všichni rodiče pomáhající nejen při stavbě tábora a samozřejmě táboroví vedoucí a instruktoři, kuchaři a ostatní.
Letošní tábor je sice již za námi, ale už teď se
můžeme těšit na příští rok, který se bude nést
v duchu rytířských klání, středověkých slavností, odvahy a statečnosti.
Za organizátory LT Dírná Klára Součková

jsme dvě noci strávili v rodinách. Byla to pro nás velmi přínosná zkušenost, která se nám hodí pro zdokonalování se v anglickém jazyce.
Během dvou dnů jsme si stihli prohlédnout Manchester a jeho stadion
Old-Trafford, dále Liverpool a světoznámé Beatles´ muzeum.
Poslední den nás čekala návštěva hlavního města Velké Británie –
Londýna. Prohlédli jsme si mnoho zajímavých památek, Buckinghamský
palác, Westminsterské opatství, Big Ben, … Odpoledne jsme zhlédli Londýn z Londýnského oka a ve večerních hodinách jsme se vydali zpět
domů, do České republiky.
Věra Pavlů
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Studenti poznávali Dánsko
V sobotu 8. června se vydali studenti Gymnázia Soběslav na týdenní výměnný pobyt do
Dánska. Výlet byl určen žákům 2.B, ke kterým
se přidalo i pár studentů z 1.A a 1.B.
Po šestnáctihodinové cestě jsme se dočkali
příjezdu do Strueru, kde nás u základní školy
přivítaly dánské rodiny.
První dva dny proběhly ve sportovním duchu – šlo zejména o teambuildingové aktivity a
návštěvu bazénu. Středu jsme strávili v historickém městečku Holstebro. Následující den nás
dánští studenti pozvali do Legolandu, kde si
všichni užili spoustu zábavy. Po návratu nás čekala společná večeře s dánskými rodinami.
V pátek ráno jsme zasadili strom přátelství, což
je každoroční tradice. Poté proběhlo rozloučení
s dánskými kamarády a vyrazili jsme na cestu
domů.
Začátkem září očekáváme příjezd dánských
studentů do České republiky a doufáme, že si
pobyt u nás užijí stejně jako my v Dánsku.
Kolektiv třídy 2. B

Přednáška o etikoterapii
“Nemoc jako lék duše”
Srdečně vás zveme na přednášku
MUDr.Vladimíra Vogeltanze o etikoterapii.
Přednáška se bude konat ve čtvrtek 12.
září 2013 v čajovně Rolnička od 18 hod.
Vstupné 150,- Kč.
MUDr. Vladimír Vogeltanz je autorem knihy “Co s doktorem?” a praktikuje etikoterapii. O etikoterapii a o tom, že máme všichni
možnost sami se vyrovnat s nemocí změnou
vlastních životních postojů, se dozvíte více
na přednášce, na kterou vás srdečně zveme.
“Etikoterapie je preventivně léčebný systém
postavený na aktivitě samotného nemocného,
kterému nabízí uzdravení radikální změnou
vlastního postoje. Je-li nemocný ochoten pojmenovat a odstranit nemocné zvyky (mravy),
které vedly do nemoci, může se uzdravit sám - i
bez léků.
Etikoterapie si klade za cíl nejen fyzické a
psychické zdraví člověka, ale i spirituální a
mravní vývoj. Odpovědnost za vlastní zdraví je
brána jako základní mravní předpoklad. Nezajímá se tolik o to, jakou diagnózu nemocný člověk má, ale zajímá se o to, jaký člověk tu
diagnózu má. Nejdůležitější je, aby klient byl
odhodlán uzdravit se sám vlastní silou."
To říká o etikoterapii MUDr. Vladimír Vogeltanz, etikoterapeut, který patnáct let pracoval
jako lékař v nemocnici, operoval a léčil farmaky. Ale v roce 1993 opustil místo zástupce primáře, odešel z oficiální medicíny a nastoupil
cestu etikoterapie - hledání skutečných příčin
nemocí a životních obtíží.
Na jeho přednášku na téma Nemoc jako lék
duše jste srdečně zváni dne 12. září 2013
v 18.00 hodin do čajovny Rolnička v Soběslavi.
Aleš Svoboda

Čajovna-kavárna Rolnička
Vás v srpnu zve do svých nově zrekonstruovaných
prostor na Výstavu prací žáků a pedagogů
Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni.
Aktuální otvírací dobu čajovny a podrobnější
informace najdete na webu www.rolnicka.cz.

Nabytí vlastnického práva k věci
od osoby, která není vlastníkem
Současný občanský zákoník na rozdíl od obchodního zákoníku nabytí vlastnického práva
od osoby, která není vlastníkem, neumožňuje
(nepočítáme-li výjimku nabytí věci od neoprávněného dědice, kterému bylo dědictví potvrzeno). Pokud tedy někdo koupí věc od někoho,
kdo není jejím vlastníkem, nenabude k ní vlastnické právo. Prodá-li tento první kupující věc
dalšímu a ten zase dalšímu, nestane se nikdo
z těchto kupujících vlastníkem, ač budou jako
vlastníci zapsáni v katastru nemovitostí
(půjde-li o nemovitost). Skutečný vlastník pak
může kdykoli žalovat kteréhokoli z kupujících o
vydání věci, přestože kupující např. nemovitosti
spoléhal na to, že když kupuje věc od osoby zapsané v katastru nemovitostí, že kupuje věc od
vlastníka nemovitosti. To ovšem může narušit
dlouhodobě usazené právní vztahy.
Nový občanský zákoník chrání dobrou víru
nabyvatele ve správnost zápisů v katastru nemovitostí a dalších veřejných seznamech. Kdo nabude nemovitost za úplatu od osoby, která je
zapsána v katastru nemovitostí jako vlastník,
stane se vlastníkem nemovitosti, i kdyby prodávající ve skutečnosti vlastníkem nemovitosti nebyl. Skutečný vlastník nemovitosti se však
může bránit, pokud sleduje, jak je jeho nemovitost zapsána v katastru nemovitostí. Zjistí-li, že
místo něj je jako vlastník zapsán někdo jiný,
může požadovat, aby byla v katastru zapsána
poznámka spornosti. Ta brání osobě zapsané
jako vlastník nemovitosti, aby nemovitost s úspěchem převedla na jiného. Poznámka spornosti
však bude vymazána, nepodá-li osoba, která ji
nechala zapsat, do dvou měsíců od jejího zápisu

žalobu k soudu, na základě které se bude domáhat svých vlastnických práv k nemovitosti.
U věcí, které nejsou zapsány ve veřejných
seznamech, se dobrá víra nabyvatele věci předpokládá, pokud věc nabude ve veřejné dražbě,
od podnikatele v rámci běžného obchodního
styku a za úplatu od někoho, komu vlastník věc
svěřil (např. půjčil). V těchto případech se nabyvatel věci stane podle nového občanského zákoníku jejím vlastníkem, i kdyby prodávající
vlastníkem věci nebyl, neprokáže-li se, že kupující o tom, že prodávající není vlastníkem prodávané věci, věděl. Dejte si tedy pozor, pokud
budete někomu půjčovat svoji věc; pokud ji prodá, přijdete nenávratně o ni a budete moci od
osoby, které jste ji půjčili, požadovat jen náhradu škody.
Speciální úprava platí pro prodeje věcí v zastavárnách a bazarech, vč. autobazarů, ač jde o
koupě od podnikatelů v rámci jejich běžného
obchodního styku. Vzhledem k tomu, že se
v nich mnohdy prodávají i věci kradené, stanoví
občanský zákoník pro tyto prodeje výjimku spočívající v tom, že ten, kdo v těchto obchodech
koupil věc, je povinen ji vydat skutečnému
vlastníku, který prokáže, že věc pozbyl ztrátou
nebo že mu věc byla odňata svémocně.
V ostatních případech se nabyvatel stane
vlastníkem věci, pokud prokáže svoji dobrou
víru v oprávnění převodce převést vlastnické
právo k věci. To neplatí, pokud skutečný vlastník prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo krádeží.
JUDr. Ing. Miroslav Nosek, advokát působící
na Městském úřadě v Soběslavi
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Představujeme Vám

Hudebně literární seskupení „HAMAVE“
Mnozí jste se již s trojicí žen, kterou vám
dnes blíže představíme, setkali při některém
z koncertů, pro některé je toto hudební uskupení zatím neznámé a váhají, zda se přijít podívat
na jejich vystoupení. Následující článek mnohé napoví.
Jak vzniklo Hudebně literární seskupení
„HAMAVE“?
Naše seskupení je dílem náhody a vysloveného přání. S Martinou Pechovou se známe již
z doby studií na Jihočeské fakultě v Českých
Budějovicích a náhoda tomu chtěla, že jsme se
znovu setkaly v Soběslavi při spolupráci se
soběslavským sborem „Novita“.
Jelikož je Martina vynikající varhanice a já
tak trochu zpívám, vznikl nápad spojit se dohromady a vytvořit pár samostatných koncertů. Na
Svatovavřineckém koncertě v Dírné v roce
2012, kde s námi vystupoval vynikající barytonista Vratislav Kříž, dlouholetý sólista Národního divadla v Praze, jsme se setkaly s Věrou
Hanzalovou, velkým nadšencem pro hudbu a
poezii. Pro společnou vášeň a nadšení k hudbě
jsme se rozhodly spojit a vytvořit „trio“ či seskupení tří žen, kdy každá přinese něco „ze
svého“ - hudbu, zpěv a mluvené slovo.
Co je vaším cílem?
Naším cílem je přinést trochu hudby, zamyšlení a především chvíle zklidnění v dnešním
uspěchaném světě do srdcí našich posluchačů.
Jelikož žiji již sedmým rokem na vsi, uvědomila
jsem si, že ve velkých městech je kulturního
dění přehršel, kdežto lidé z vesnic a menších
městeček jsou odkázáni za kulturou dojíždět do
větších center. A proto jsme se rozhodly
věnovat svoji pozornost právě jim.
Proč název „HAMAVE“?
Název „HAMAVE“ vznikl původně jen jako
pracovní název pro naše seskupení s tím, že
před prvním koncertem vymyslíme definitivní
jméno. Ale označení „HAMAVE“ se nám tak
vžilo, že jsme se nakonec rozhodly zůstat při

něm a koneckonců nás i přesně vystihuje.
HA-Hana Žvachtová, MA-Martina Pechová,
VE-Věra Hanzalová.
Čím se zabýváte v civilním životě, jaká jsou
vaše zaměstnání?
Dvě z nás učí na základních uměleckých
školách. Martina vyučuje na ZUŠ v Soběslavi
hru na klavír, já učím na ZUŠ O. Nedbala v Táboře hru na klavír a zpěv, Věrka pracuje na
Městském úřadě v Soběslavi.
Jaká vystoupení už máte za sebou?
Kromě již zmíněného Svatovavřineckého
koncertu máme za sebou řadu adventních koncertů po Jihočeském kraji, realizování koncertního provedení vánoční mše „Hej mistře“ Jana
Jakuba Ryby v Soběslavi ve spolupráci s vynikající českou pěvkyní Karolínou Berkovou, barytonistou Danielem Klánským a táborským
orchestrem „Bolech“, Vánoční koncert s Vratislavem Křížem, jarní koncertování se soběslavským sborem Novita, a je třeba také zmínit
varhanní koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Soběslavi u příležitosti svátku těchto svatých patronů, kdy jsme navázali spolupráci s báječným
trumpetistou Richardem Mlázovským.
Co plánujete do budoucna?
Na podzim bychom se rády věnovaly současné hudbě. Máme v plánu udělat několik koncertů složených z muzikálových písní a duet (v
jednání je spolupráce s tenoristou Davidem
Kratochvílem a s Danielem Klánským). A na
zimní koncerty se o naši spolupráci hlásí opět
sbor Novita.
Vystupujete jen ve třech?
Základem vystoupení je skutečně naše trojice, ale jak jsme uvedly už před chvílí, spolupracujeme i s významnými umělci naší kulturní
(převážně pražské) scény. Dokonce se o nás začínají zajímat stále další osobnosti (o spolupráci
má zájem vynikající pražský trumpetista Jan
Pohořalý, violoncellistka Barbora Švýcarská,

MARVAN, NOVÝ, FILIPOVSKÝ, MANDLOVÁ, PEŠEK,
BAAROVÁ a VLASTA BURIAN
jsou k vidění denně mimo pondělí od června do srpna

v OBRAZÁRNĚ ŠPEJCHAR ŽELEČ
Na starých filmových plakátech, bio programech a dobových fotografiích
Půvab stáří filmových plakátů
Osmdesát filmových plakátů, lidově „nudlí“, které provázely uvedení filmových premiér v době
první republiky, osídlilo prostory Obrazárny Špejchar Želeč. Některé z nich už jsou jedinými,
v soukromé sbírce dochovanými exempláři, a představují čarovné „dřevní“ doby tisku plakátů
formou litografie. Jsou na nich zobrazeni legendární herci v útlém věku svých filmových začátků a hlásají názvy snímků ze zlatého fondu naší kinematografie. Přednosta stanice, Cesta do hlubin študákovy duše, Hotel Modrá hvězda a desítku dalších.
Výstavu doplňují vzácné fotografie herců s jejich originálními podpisy a také série bio programů, které byly nabízeny divákům v biografu a obsahovaly sérii fotek z uváděného titulu i základní informaci o kolektivu tvůrců.
Ojedinělá výstava potrvá do konce srpna a je přístupná každý den kromě pondělí od 10.00 do
18.00 hod. Vstupné 30 Kč dospělí a 20 děti a důchodci platí do celé budovy Špejcharu Želeč a je
tedy možné při návštěvě výstavy plakátů zhlédnout také víc jak sto exponátů v Muzeu staré zemědělské techniky, umístěných v přízemí.
Pavel Šmidrkal, kurátor výstavy

sopranistka Karolína Berková, barytonista Daniel Klánský a další…), takže se naši příznivci
mohou těšit na řadu zajímavých koncertů.
Říká se, že tři ženy není vhodné spojení. Jak je
to u vás?
Říká se, že aby čarodějnice mohly čarovat (a
to i ty hodné), musí být tři. A my jsme tři, tak
snad se nám podaří „vyčarovat“ krásné okamžiky, přestože teda čarodějky nejsme. Ale teď vážně. Nedělá nám žádný problém působit ve třech,
vycházíme si navzájem vstříc, jsme k sobě navzájem velmi otevřené a snažíme se stále růst.
Také uvažujete o tom, že si někdy vyměníte své
role?
…(smích)…
Co byste chtěly vzkázat čtenářům našeho měsíčníku?
Kdo jste již dnes našimi posluchači, zůstaňte
nám věrni, a kdo nás ještě neznáte, přijďte na některý z našich koncertů, třeba zrovna vás naše
vystoupení osloví a potěší vaše srdce. Přejeme
všem krásný zbytek léta a radost ze života.
S Hanou Žvachtovou připravila J. Kocourková

Zbývá ještě připojit srdečné pozvání na
srpnové koncerty HAMAVE:
· Sobota 10. 8. v 18.00 HAMAVE a Vratislav
Kříž – kostel sv. Vavřince v Dírné
· Neděle 11. 8. v 19.00 kostel sv. Jana Nepomuckého v Janově
· Úterý 13. 8. v 19.00 kostel Povýšení sv. Kříže ve Veselí n/Luž.
· Čtvrtek 15. 8. v 19.00 kostel sv. Petra a Pavla
v Soběslavi
· Sobota 17. 8. v 18.30 kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Budislavi
· Úterý 27. 8. v 19.00 kostel sv. Bartoloměje
v Pelhřimově
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Novinky z tvorby Jiřího Stejskala
Doc. Jiří Stejskal, ak. mal., vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze v ateliéru profesora Cyrila Boudy, profesora Karla Lidického a
profesora Martina Salcmana. Nejprve
působil jako pedagog výtvarné výchovy
na základní škole a výtvarné tvorby na
základní umělecké škole. Dlouhodobě se
věnoval umělecké výchově budoucích
výtvarných pedagogů na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde působil jako vedoucí katedry výtvarné
výchovy a v roce 1984 byl jmenován docentem v oboru malby. Občanům města je autor znám z četných výstav,
které byly v Soběslavi uspořádány, a z reprodukcí jeho prací v Soběslavské hlásce.
Od poloviny padesátých let 20. století se účastní řady samostatných i
kolektivních výstav v České republice, kde uspořádal více než 70 výstav,
i v zahraničí (Belgie, Německo, Švýcarsko, Francie, Itálie, USA aj.). V letech 2001 – 2012 se účastnil na mezinárodních Intersalonech. Práce autora by reprodukovány v novinách a časopisech a v odborných výtvarných
periodikách. Oslovila jej i Česká televize a Český rozhlas s pořady o jeho
výtvarných aktivitách.
Svými díly je zastoupen v soukromých i veřejných sbírkách v tuzemsku a za hranicemi republiky. Je členem Unie výtvarných umělců ČR a
Asociace jihočeských výtvarníků a skupiny „EN FACE 91“.

„Podzim“ – barevný linoryt
V březnu letošního roku se účastnil mezinárodní výstavy v Paříži na
téma „Vzduch“. V červnu vystavoval na mezinárodním Intersalonu
v Passau, který bohužel postihla rozsáhlá povodeň a musel být předčasně
ukončen.
V současné době pro sebe ilustruje deníky, které mají nyní 3500 stránek.
Jejich začátek se datuje do podzimu roku 1944. Autor v nich píše o své práci a dění u nás. Rod Stejskalů je již třetí generací ve městě Soběslavi.
„Rád bych tímto poděkoval řediteli gymnázia Petru Lintnerovi, který
potěšil nás rodáky a Soběslaváky třetím dílem Pohledů soběslavských.
Završil tím ucelený přehled o historii našeho města“, říká Jiří Stejskal na
závěr našeho povídání.
S Jiřím Stejskalem připravila J. Kocourková

Ladislav Stehlík - veliký milovník jižních Čech
Před 105 lety (26.6.1908) se v Bělčicích u
Blatné narodil Ladislav Stehlík (zemřel v Praze
před 26 roky, 11.9.1987), básník a prozaik, původním povoláním učitel. Dá se o něm bez nadsázky říci, že byl doslova zamilovaný do jižních
Čech, jimž kromě jiných prací věnoval své největší životní dílo, třídílnou knihu “Země zamyšlená” (s vlastními výstižnými perokresbami);
vyšla celkem v šesti vydáních (naposled v roce
1986, rok před Stehlíkovou smrtí). Z jeho básnických sbírek uveďme třeba sbírku “Kvetoucí
trnka”, “Vrátečník” nebo “Světla v oknech”.
Napsal rovněž několik pěkných knížek pro děti.
Ve 2. dílu Země zamyšlené píše i o Soběslavi; vyjímám některé části z 5. vydání (1975),
s. 323-324: “Rovné náměstí blaťácké metropole,
jak právem nazývají Soběslav, je soustředěno
kolem dvoulodního děkanského chrámu /sv.
Petra a Pavla, pozn. F.K./ s pozdně gotickou
klenbou a pětilistou rožmberskou růží nad portálem... Klenba gotického špitálního kostela
svatého Víta spočívá na dvou tenkých pilířích...
Hláska hradu patří třináctému století, Smrčkův
dům na náměstí zčásti gotice, ale stavení nejproslulejší, … dům pana Petra Voka, má všechny
znaky vyspělé renezance... I jinak Petr Vok přál
Soběslavským, zřídiv jim slavnou rožmberskou
školu, která měla být vysokým učením pro celé
jižní Čechy; jest jen litovati, že tehdejší konšelé
nenašli vhodného přístřeší pro znamenitou knihovnu rožmberskou, jež zůstala v Třeboni a za
třicetileté vojny se dostala do rukou
švédských.”

Jako mykolog si cením zejména Stehlíkovy
zasvěcené kapitoly Lesy (Země zamyšlená 1, 5.
vyd., 1974, s. 20-27), věnované hlavně různým
houbám. Za nejkrásnější považuji jeho “vyznání lásky” čirůvce zelánce (s. 26-27): “Zelánko,
ať kdokoli se rozplývá chválou nad hřibovou
urozeností, pro mne jsi královnou hub ty... Tvá
krása není v barevném oblečení, jaké má třeba
muchomůrka císařská nebo fialové pavučince,
nejsi tak urostlá jako bedla a proslavená jako
třeba lanýže, ale dojímáš mě pokaždé svým výdechem čistoty a rajskou zelení svých lístků pod
kloboučkem. Je to zvláštní zeleň, jakou má jen
první osení po dešti, a září jako bříška rosniček v
zpěvném ránu...Tobě, zelánko, posílám svůj
pozdrav a všem našim lesům...”.
V 2. polovině 20. stol. v Praze žijící rodáci
z různých regionů republiky vytvářeli kroužky,
v nichž se scházeli k různým besedám, přednáškám apod. Tehdy existoval i Jihočeský kroužek,
v němž jsem byl po určitou dobu též činný. Zvali jsme tam i některé význačné osobnosti naší
vědy a kultury, takže jsme asi dvakrát nebo
třikrát pozvali rovněž L. Stehlíka. Besedovali
jsme s ním především o jeho životě a díle; přicházel v doprovodu své paní a byl velmi přátelský. Krátce po jeho úmrtí jsem o něm a jeho díle proslovil v Jihočeském kroužku krátkou vzpomínku.
Doporučuji Soběslavským přečíst si v městské knihovně některou básnickou sbírku nebo
prozaickou knihu tohoto výtečného jihočeského
spisovatele - nepochybně Vás potěší!
RNDr. František Kotlaba, CSc.

POZVÁNKA
Zveme všechny současné
i bývalé zaměstnance závodu
Silnice na setkání, které se
koná dne 6.9.2013 v 17 h
v restauraci „U Černé kočky“
v Soběslavi.

Í

Těšíme se na Vás.
Hana Ungrová
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Policejní zápisník
 Neznámý pachatel dne 9.6. odcizil 4 ks hliní-









kových kol s pneumatikami, které byly položeny před garáží u domu v obci Tučapy, čímž
vznikla majiteli M.R. škoda ve výši 8.000,Kč.
NP odcizil na výstavbě dálnice D3 úsek Soběslav - Veselí nad Lužnicí 160 l motorové
nafty z pásového bagru. Takto učinil po vylomení visacího zámku zabezpečujícího uzavírací víčko nádrže, to vše ku škodě spol. ZPS
JH spol. s.r.o. v částce 5.750,- Kč.
Dne 11.6. se J.K. vloupal do osobního automobilu tov. zn. Škoda Fabia, z kterého odcizil
20 ks jídelních kuponů zn. Gastro pass v celkové hodnotě 1.200,-Kč, ku škodě poškozeného Š.H. a rozlomením plastového tzv.
ofuku způsobil škodu ve výši 200,- Kč Správě města Soběslavi.
Dne 14.6. řídil L.T. osobní vozidlo zn. Škoda
Felicia v k.ú. obce Tučapy - Brandlín, kde byl
kontrolován hlídkou OOP ČR Soběslav. Podrobil se dechové zkoušce přístrojem Dräger,
kdy naměřená hodnota alkoholu v jeho dechu
byla 1,50, 1,33 a 1,40 promile.
NP se dne 28.6. vloupal do budovy Autoservis Jindra, kde poškodil skleněnou výplň
okna a plastový rám okna na zadní stěně budovy (škoda 5.000,- Kč). Následně vnikl do
prodejních prostor autoservisu, kde prohledal
zásuvky stolů, poškodil dřevěné dveře a zadlabací zámek do skladu (škoda 1.500,- Kč) a
ocelovou zárubeň dveří (škoda 1.000,- Kč).
V prodejním prostoru dále vypáčil plastové
dveře kanceláře, ale nic zde neodcizil. Dále
v prvním patře budovy prohledal kanceláře a
v jedné z nich poškodil kovový trezor (škoda
10.000,- Kč) a z trezoru odcizil finanční hotovost v celkové výši 315.000,- Kč.
OOP Soběslav

HASIČI DRÁCHOV

DRUHÝ ROČNÍK
TRAKTORIÁDY
V sobotu 17. srpna 2013 od 10.30 hodin se
u mostu v Dráchově koná již druhý ročník
Traktoriády – sjezd starých traktorů, traktorů
domácí výroby a starých motocyklů. Program
připraven pro celou rodinu. Pro děti bude skákací hrad, Lego stolky, dětské mobilní hřiště. Kdo
má zájem vystavovat a zúčastnit se soutěží, registrace probíhá od 9 hodin. Vstup na akci a registrace je zdarma. Vstupné dobrovolné. Večer
pro zábavu zahraje skupina Steel Rack. Všechny srdečně zve SDH Dráchov.
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Z činnosti hasičů - Události PS Soběslav 15. 6. – 14. 7. 2013




















15.6. Odstranění uniklých ropných produktů na vozovku v Soběslavi, na sídl. Míru.
16.6. Čerpání vody ze zatopených prostor rodinného domu v Klenovicích.
17. - 18.6. Čerpání vody ze zatopených prostor chatové oblasti Na Petříně v Soběslavi.
20.6. Asistence při pokusném požáru v PAVUS Veselí n/L.
20.6. Odstranění nečistot z vozovky v Soběslavi, Bechyňské ulici.
21.6. Odstranění stromu padlého na vozovku u obce Košice.
21.6. Požár hospodářského stavení v obci Vesce. Zásah provedly jednotky HZS Jčk PS Soběslav, PS Tábor, SDHO Veselí n/L, SDHO Vesce a Bechyně.
22.6. Odstranění následků povodní ve Veselí n/L.
22.6. Odstranění následků dopravní nehody 2 osobních automobilů v obci Záluží.
25.6. Ve spolupráci s jednotkou SDHO Soběslav, z důvodu nebezpečí povodně, jednotka instalovala protipovodňová hrazení na Černovickém potoce a řece Lužnici.
26.6. Vyproštění zapadlého vozidla na místní komunikaci v Soběslavi.
27.6. Požár osobního automobilu v obci Vlkov. Zásah byl proveden ve spolupráci s jednotkou
SDHO Veselí n/L.
2.7. Požár skladu píce v obci Záhoří. Zásah provedly jednotky HZS Jčk PS Soběslav, PS Jindřichův Hradec, SDHO Veselí n/L, SDHO Záhoří a Kardašova Řečice.
3.7. Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů v Soběslavi.
3.7. Pomoc při transportu pacienta do sanitního vozu ZZS v Soběslavi, Na Pískách.
6.7. Požár prodejny motocyklů v Táboře – Měšicích. Zásah provedly jednotky HZS Jčk PS Tábor, PS Soběslav, SDHO Chýnov a Tábor.
8. - 10.7. Čerpání zatopené pískovny v Klenovicích. Zásah byl prováděn ve spolupráci s jednotkami HZS Jčk PS Jindřichův Hradec, České Budějovice a Tábor.
12.7. Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu ve Veselí n/L.
15.7. Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu u obce Horusice. Při nehodě
byla zraněna jedna osoba.

Dne 24.6. se jednotka HZS Jčk požární stanice Soběslav
společně s jednotkou PS Tábor a PS České Budějovice a ostatními složkami IZS zúčastnila taktického cvičení, jehož
námětem byla likvidace následků hromadné dopravní nehody na dnes již otevřeném úseku dálnice D3. Jednotky nacvičovaly prvotní způsob třídění raněných ve spolupráci se
ZZS, vyproštění zraněných a zaklíněných osob z havarovaných vozidel a ve spolupráci s Policií ČR řízení dopravy, případné zřízení uzavírky a následného zprůjezdnění
postiženého úseku dálnice.
Ve dnech 29. - 30.6. proběhlo Mezinárodní mistrovství
Polska v disciplínách TFA (zkratka Toughest Firefighter
Alive – Nejtvrdší hasič přežívá) a FFCC (FireFighter Combat Challenge). Mistrovství se zúčastnilo na 300 hasičů z 11
států, např. USA, Kanady, Německa, Polska atd., spolu s 20
příslušníky z HZS ČR. Své zastoupení měla i požární stanice
Soběslav, jejíž barvy hájil Lukáš Houdek, který patří
v těchto disciplínách v ČR k nejlepším.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice

srpen 2013

Okénko Soběslavské chasy mladé
Freistadt 2013
Ve dnech 15. - 16. června probíhaly v rakouském městě Freistadt slavnosti s názvem
Zvyky a tradice v Mühlviertelu a jižních Čechách, které byly jedním z mnoha doprovodných programů výstavy Dávné stopy – Nové
cesty, Horní Rakousko a jižní Čechy. V rámci
této události jsme byli spolu s několika dalšími
jihočeskými folklorními soubory pozváni i my,
a tak jsme v neděli v dopoledních hodinách
vyrazili směrem k Freistadtu.
Po příjezdu jsme se trochu porozhlédli po
okolí a pozvolna se přesunuli na místo srazu,
odkud vyrážel slavnostní průvod včetně několika vyzdobených kočárů s koňmi. Bohužel pro
nás byla neděle jedním z teplotně nadprůměrných dní, což se v kombinaci s pochodem skrz
rozpálené městem nezdálo jako šťastná volba.
Přesto bylo procesí obdivuhodnou přehlídkou
velice rozmanitých krojů.

Spolu s tím, že se blíží prázdniny, sluníčko a
teplo, znamená pro nás i to, že se loučíme s dětmi, které k nám chodí vystupovat a přinášejí
nám radost a potěšení. Již minule jsme psali o
tom, že se s námi přišli před prázdninami rozloučit prvňáčci z Komenského školy, no a poté

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

Mezi průvodem a vystoupením byla naštěstí
pauza, která stačila právě na to, abychom se
ochladili a mohli tak při vystoupení podat jen
nejlepší výkony. To se nám naštěstí povedlo a
za to jsme od diváků sklidili zasloužený potlesk.
Na závěr musím dodat, že místní atmosféra
byla velice přátelská, a to i přes menší jazykovou bariéru. Byla to krásně strávená neděle s našimi rakouskými sousedy.
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Předposlední červnovou neděli se Soběslavská chasa mladá vydala na pozvání soběslavských Baráčníků až do dalekého Kolína.
Domovina Františka Kmocha měla být totiž
svědkem oslavy 140 let od založení Vlastenecko-dobročinné obce baráčnické, jež vznikla
v roce 1873 právě v tomto středočeském městě.
Chasa přijela na místo již v časných dopoledních hodinách a zhruba v deset hodin už vystupovala na slavnostní schůzi před zástupci
jednotlivých žup. Prostor pro tancování nebyl

moc ideální, ale i tak se tanečníkům jednotlivé
kroky dařily. Bohužel pro kapelu i pro obecenstvo nebylo podium nijak ozvučeno, a tak si
diváci v zadních řadách rozlehlého sálu kulturního domu nahlas znějící hudby moc neužili. I
přes tyto drobné technické nedostatky se ovšem
publikum nejednou podařilo rozezpívat.
Po obědě v nedalekém restaurantu se soubor
ještě zapojil do velkého slavnostního procesí,
které z náměstí došlo až k místu založení baráčnické obce – dnes už nestojícímu hostinci Baráček. Poté se průvod vrátil zpět do centra města a
o pár chvil později už se chasa vracela do Soběslavi.
Závěrem je nutno dodat, že se celá akce zdařila na výbornou a že stejným způsobem funguje
i spolupráce se současným vedením soběslavských Baráčníků.
Jana Panská, Stanislav Tomša
www.chasamlada.info

ještě přišly děti ze druhé B, třídy Komenského
školy, se kterými jsme si opekli špekáčky a zasoutěžili. Děti nám přinesly dárečky a naše babičky jim to oplatily vlastnoručně ušitými
žirafkami. Dopoledne uteklo rychle a budeme
se na děti těšit v příštím roce. Začátkem čer-

vence jsme se si jako každoročně vyjeli na „Svákovskou pouť“, zavzpomínali si přitom, jaké to
bylo dříve, pouť byla známá a hojně navštěvovaná. Ale i tak to bylo velice pěkné a jsme rádi, že
se tradice stále drží.
Mgr. Lada Haplová

Vystoupení v Kolíně
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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 SRPNU 2013
Vážení diváci, prázdninové filmové menu je sestaveno, jak se domníváme, jen
z toho nejlepšího, co distributorské společnosti nabízejí. Jenom nás trochu mrzí, že
některé žhavé filmové tituly můžeme zařadit až poté, co se jejich premiéry odehrají
ve velkých kinech, ale přesto věříme vám divákům, že si na ně počkáte a zajdete do
našeho kina. Tento měsíc se vrátíme i k některým úspěšným titulům, které si časem
stačily získat popularitu, třeba i projekcí na MFF v Karlových Varech. Diváckou
cenou ověnčený „REVIVAL“ o stárnoucích rockerech, kteří se rozhodnou po letech obnovit svou kapelu a „PĚNU DNÍ“ i když nakonec bohužel, Audrey Tautou
do Varů nepřijela. Na závěr festivalu byl uveden snímek Stevena Soderbergha
„LIBERACE“ o životě virtuozního klavíristy a baviče, který oslňoval Ameriku
před Elvisem. Byl hvězdou na pódiu i televizní obrazovce, také v soukromí si dopřával nákladné výstřednosti, ale doba, ve které žil, nepřipouštěla, aby se veřejně
přiznal ke své homosexualitě. Do role Liberaceho byl obsazen Michael Douglas a
jeho mladičkého partnera ztělesňuje Matt Damon. Na „OSAMĚLÉHO
JEZDCE“ jistě ještě rádi zavítají ti, kteří to nestihli v červenci a uznají, že tenhle
moderní western opravdu stojí za to. Velkofilm „SVĚTOVÁ VÁLKA Z“ s Bradem Pittem, coby expertem na zombíky, určitě dostatečně uspokojí hororově naladěné diváky.
S Woody Allenem se podíváme do New Yorku v novém snímku „JASMÍNINY
SLZY“, kde se manželský pár snaží přežít krizi. Cate Blanchett i Alec Baldwin
jsou herecké jistoty a téma vypadá typicky allenovsky, takže by to mělo šlapat tak,
jak fandové chtějí. Sandra Bullock je hvězdou krimikomedie „DRSŇAČKY“. Je
zvláštní agentka FBI, ambiciózní a talentovaná s detektivními schopnostmi Sherlocka Holmese a má kolegy, kteří ji pochopitelně nesnáší. Jejím opakem je svérázná Shannon, co umí střílet rovnou od boku a střet těchto dvou rozdílných
představitelek zákona je nevyhnutelný, ale s dobrým koncem. Příjemným zážitkem
se může stát další jaksi „dámská“ krimikomedie „VIOLET & DAISY“ o divoké
jízdě dvou mladých kámošek, které si přivydělávají jako nájemné vražedkyně.
Dobrých komedií není nikdy dost a tento měsíc získávají převahu nad akcí. Takovou by se mohla stát i americká komedie „MILLEROVI NA TRIPU“ s Jennifer
Aniston v hlavní roli. Falešná manželka, dvě předstírané děti, velký naleštěný karavan a rodinka Millerů se vydá na jih oslavit Den nezávislosti, což snad ani nemůže
skončit jinak než malérem. Proč? Falešný táta se stal proti své vůli pašerákem drog.
„R.I.P.D.-URNA: ÚTVAR ROZHODNĚ NEŽIVÝCH AGENTŮ“ tvoří
speciální jednotka složená ze zavražděných policistů – Rest In Peace Department,
kteří se vrátí na Zem a budou ji čistit od neřádů. Nováček v téhle partě Nick Walker
se vyrovnává s novou prací a faktem, že člověku netluče srdce a logicky bude hledat svého vraha. Druhým žánrově blízkým snímkem je akční komedie „RED 2“ o
vysloužilých agentech, kteří rozhodně nepatří do starého železa. Trojice Bruce Willis, John Malkovich a Helen Mirren budou mít v pokračování velmi exklusivní posily v Anthonu Hopkinsovi nebo Catherine Z. Jones. Budou-li chtít uspět, musí
mise vypátrat chybějící přenosné jaderné zařízení a zachránit svět od zkázy. A do
třetice je tu „KICK-ASS 2“, pokračování na základě úspěšného komiksu o novodobých maskovaných křižácích.
Percy Jakson se pokoušel být nástupcem Harryho Pottera. Vyšlo to tak na půl,
ale i přes to si nakonec vysloužil sequel. I tentokrát bude syn lidské ženy a řeckého
boha Poseidona hledat se svými přáteli legendární Zlaté rouno. Tahle dobrodružná
podívaná se spoustou potvůrek z antické mytologie má název „PERCY
JACKSON: MOŘE NESTVŮR“. A nakonec to nejlepší v podobě modrých postaviček „ŠMOULOVÉ 2“. Zajímavostí jistě je, že píseň pro Šmouly 2 nazpívala
popová princezna Britney Spears, dočkají se jí ale pouze ti, kteří zhlédnou film až
do konce, jelikož by měla být součástí závěrečných titulků.
Parádní léto se spoustou krásných filmových zážitků vám
přeje kolektiv Kina Soběslav
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KULTURNÍ DŮM
VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Pátek 9. 8.
· VODNICKÁ POHÁDKA
Divadelní společnost KOŇMO Kardašova
Řečice
Klapy klap, klape mlýn..., že kdo jinému jámu
kopá, sám do ní padá, neboli kdo chce kam, pomozme mu tam...! Takřka klasická česká pohádka s lakotnou mlynářkou, přitroublým
mlynářem, hodnou Bětuškou, mazaným vodníkem a opravdovým čertem, ve které se mlýnské
kolo možná zatočí a dá-li bůh dobro nad zlem
opět nečekaně zvítězí. Rozverné představení
pro malé i velké, ve kterém maňásci ožívají a
opět dřevění, čert čaruje, vodník miluje, mlynářka hudruje, voda stříká a dva se při tom můžou
strhnout! Představení je určené pro děti od 3 let.
Park za KD od 17 hodin. Vstupné 40 Kč.
V případě nepříznivého počasí se pohádka odehraje ve velkém sále KD.

Pátek 9. 8.
· MUZIKA V PARKU
Podvečer s hudbou v podání Jany, Davida,
Romana a Honzy Kratochvílových.
Park za KD od 19.30 hodin.
Vstupné dobrovolné.
V případě nepříznivého počasí se koncert odehraje v KD.

Úterý 13. 8.
· AVE MARIA
Koncert k svátku Nanebevzetí Panny Marie.
Účinkuje soběslavské sdružení HAMAVE, ve
složení:
Hana Žvachtová – zpěv
Martina Pechová – varhany
Věra Hanzalová – mluvené slovo
a jako host Richard Mlázovský – trubka.
Kostel povýšení sv. Kříže od 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Pátek 23. 8.
· KOUZELNÉ JABLÍČKO
Divadlo NEKLID Praha
O nezbedné princezně, moudrém dědečkovi a
hloupém Honzovi, který k rozumu přišel, ať
chtěl či nechtěl. Činoherní pohádka s autorskou
hudbou, inspirovaná Ladovými Nezbednými
příběhy. Máš-li trable nebo smutky, vyzraj na ně
s humorem. Rozverný příběh o tom, jak zdravý
selský rozum zvítězí nad hloupostí a vychytralostí. Představení je určené pro děti od 4 let.
Park za KD od 17 hodin. Vstupné 40 Kč.
V případě nepříznivého počasí se pohádka odehraje ve velkém sále Kulturního domu Veselí
nad Lužnicí.
Marcela Rybářová, vedoucí KD
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Divadelní předplatné - Podzim 2013 - KD Veselí n/L.
· Čtvrtek 24. října

Divadelní spolek Frída
KOLEGA MELA GIBSONA
Hraje Martin Trnavský
One man show, komedie i komorní příběh s
písničkami a tanečními kreacemi upravené
přímo na tělo protagonistovi Martinovi Trnavskému. Začíná ve chvíli, kdy je hlavní hrdina, druhořadý herec provinčního divadla
zatčen za loupežné přepadení banky a vyslýchán policií. Během necelé hodiny a půl nám
vypráví svůj příběh. Dozvíme nejen o jeho
pohnutém hereckém i osobním životě, ale i
jak se jednou setkal v letadle z Kanady do
Frankfurtu s Melem Gibsonem a to jej zasáhlo na celý život. Režie: Jakub Nvota
Velký sál KD od 19.30 hodin.
· Pátek 29. listopadu
Docela velké divadlo Litvínov
GANGSTEŘI Z MĚSTEČKA
Hrají: David Suchařípa, Roman Štolpa nebo
Robert Stodůlka, Lenka Lavičková, Zuzana
Bartošová, Petr Erlitz, Petr Kozák, Andrea
Traganová, Jana Galinová a Lukáš Masár.
Komedie o malém idylickém francouzském

městečku Valance, kde se nekrade, neloupí
ani nevraždí a místní strážníci nemají co na
práci. Jako blesk z čistého nebe je proto zaskočí rozhodnutí, že budou převeleni do většího
města. Každý ze strážníků má v městečku
něco, kvůli čemu je rozhodnut za každou cenu
zůstat. A tak se to díky nim začne ve Valance
hemžit zločinci, krádeže, loupeže a únosy jsou
na denním pořádku a malé francouzské městečko, o kterém dosud nikdo nevěděl, má za
chvíli nejvyšší zločinnost v celé Francii a díky
tomu i nebývalou publicitu.
Velký sál KD od 19.30 hodin.
Cena předplatenky 530 Kč.
Prosíme předplatitele ze skupiny Jaro 2013, aby
si svá místa rezervovali do konce měsíce srpna.
Od 1.9. budou uvolněna pro další zájemce.
Při nákupu předplatného do 20. 9. obdržíte k
předplatence vstupenku na divadelní komedii Johna Patricka RAJČATŮM SE LETOS
NEDAŘÍ v podání Divadelního spolku Chvalovský Soběslav a úpravě Kamila Modla, které uvádíme v pátek 27. 9. 2013.

Veselská ozvěna 2013 pokračuje
Dovolujeme si vás pozvat na 4. ročník cyklu letních koncertů duchovní hudby
· Hamr – kostel Nejsvětejší Trojice

Sobota 3. srpna, 19 hodin - Festo di Canto Corale, sebben Piccolo
Marcela Míková, Pavlína Loumová, Luboš Pudil, Petr Kajnar, Jiří Emmer - pěvecký ansámbl
· Veselí nad Lužnicí – Kostel Povýšení sv. Kříže
Úterý 13. srpna, 19 hodin - Ave Maria
HAMAVE – pěvecké seskupení ze Soběslavi
· Horní Bukovsko - kostel sv. Štepána
Sobota 17. srpna, 19 hodin - Musica per flauti dolci
Miroslav Kuzl, Petra Brynychová - zobcové flétny, Jiří Emmer - cembalo
· Modrá Hůrka – kostel Nanebevzetí Panny Marie
Sobota 31. srpna, 19 hodin - Grande concerto con tutti i stromenti e cantatori
Vladimíra Malá, Kristýna Fílová, Jiří Emmer a Servi Musicae Sacrae
Vstupné na všechny koncerty dobrovolné.
Veteran Car Club Soběslav a Český Veterán Klub
vás zvou na soutěž historických vozidel, výstavu
a hezkou jízdu krajinou přes vesnické památkové
rezervace v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí

sobota 14. září 2013 - SELSKÉ BAROKO – O pohár města Soběslav
zařazená do Jihočeského poháru historických vozidel
Registrace soutěžních vozidel bude probíhat od 8.00 do 9.45 hod.
Samotná soutěž začíná v 10 hodin na náměstí v Soběslavi výstavou Elegance 2013. Okolo 12 hodiny odstartuje přímo z náměstí orientační jízda vesnickými památkovými rezervacemi.
Soutěž pořádají ČESKÝ VETERAN KLUB AČR, VCC SOBĚSLAV v AČR ve spolupráci
s městem Soběslav, obcemi Komárov a Borkovice a řadou partnerů.
Je součástí Jihočeského poháru historických vozidel O putovní pohár hejtmana kraje a pod záštitou
starosty města Soběslav. Pro účastníky soutěže: Informace a přihlášky na soutěž najdete na webových stránkách klubů www.CZVETERANKLUB.CZ a VCCSOBESLAV.WEBNODE.CZ, kde
jsou i přihlášky ke stažení. Prvních 100 přihlášených dostává navíc dárek!
Info: 606 753 503 p. Pehe, 603 445 243 p. Brádka, přihlášky posílejte na:
czveteranklub@seznam.cz, obdržené přihlášky budou potvrzeny mailem, uzávěrka je 3. září.
Každý účastník dostane zajímavou cenu a pamětní list. Budete příjemně překvapeni!
Termín uzávěrky přihlášek je 3. září. Startovné je 300,- Kč, za spolujezdce zaplatíte jen 100,Kč. Jídlo před startem a po dojezdu i pro spolujezdce je zajištěno a je v ceně startovného !
Soutěž je zároveň druhým ročníkem SRAZU POLICEJNÍCH, HASIČSKÝCH a VOJENSKÝCH
SBORŮ v ČECHÁCH a je vypsána pro majitele historických vozidel, kteří jezdí na soutěže v dobových vojenských, hasičských a policejních uniformách a strojích. Je samostatně hodnocená se
speciálními cenami.
Těšíme se na setkání s vámi na naší soutěži po dovolených počátkem září 2013.
Petr Sluka
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Tomáš Stefan přivezl dvě medaile z mistrovství světa
Na stránkách Hlásky jsme již několikrát
informovali o úspěších Tomáše Stefana, který v barvách sportovního oddílu SK Domeček Soběslav závodí ve sjezdu na divoké
vodě. Vrcholem letošní sezóny pro 18letého
kajakáře bylo nepochybně nedávno skončené světové mistrovství juniorů.
Organizátoři z německého kanoistického
svazu jako místo konání zvolili trať na alpské
řece Saalach u městečka Lofer nedaleko rakouského Salzburgu. Jedná se o tradiční kolbiště,
které již hostilo řadu šampionátů i závodů světového poháru v kategorii dospělých. Respekt
budí především peřejnatý úsek přímo v Loferu,
který rozhodně dokonale prověří techniku jízdy
a ovládání lodě v obtížném vodním terénu.
Již koncem března započal kolotoč soutěží
na českých řekách, přičemž od půlky dubna už
se jednalo i o závody, které určily složení reprezentačního družstva pro letošní rok. Tomášovi
se podařilo zúročit náročnou zimní přípravu „na
suchu“ i následné desítky kilometrů odjeté na
různých vodních terénech doma i v zahraničí a v

juniorské nominaci skončil první, když zvítězil
v 5 ze 6 nominačních závodů. Stal se ve své kategorii mistrem republiky v klasickém sjezdu a
v kategorii do 23 let získal bronzovou medaili.
Mezi dospělými se v Českém poháru pravidelně
umisťoval v první desítce i na nejnáročnějších
terénech jako je Labe pod Špindlerovým
Mlýnem či Kamenice.
Mistrovství světa juniorů se konalo 9. až 13.
července, kdy už měl Tomáš za sebou téměř dva
měsíce intenzivního dvoufázového tréninku
včetně několikadenních soustředění v Rakousku na Salze i Saalachu. Po slavnostním zahájení
mistrovství se 10. července konečně rozběhla
časomíra a začalo se naostro soutěžit. Prvním
závodem byl klasický (tj. dlouhý) sjezd jednotlivců. Již v něm se podařilo Tomovi dosáhnout
vynikajícího úspěchu, když v nejprestižnější a
nejlépe obsazené kajakářské kategorii protnul
cílovou fotobuňku ve čtvrtém nejlepším čase
(10:20,31), od bronzové medaile ho přitom dělilo jen o málo více než 1 vteřina. Nazítří se na
stejné trati konal závod tříčlenných družstev,

Tomáš na trati klasického sjezdu

Blahopřejeme
Karolíně !
Letošní sportovní rok byl pro devítiletou
gymnastku Karolínu Podlahovou zvlášť
úspěšný.
V jarní části sezony si z každého závodu přivezla medaili, kromě jedné byly všechny zlaté.
Dařilo se jí také v kopřivnické „Brnkačce,“ i tam
byla první.
Dále se zúčastnila nominačních závodů na
mistrovství ČR v Brně a Ostravě, kde v konečném součtu skončila na pěkném 16. místě a tím
si zajistila nominaci.
Poslední prověrkou před mistrovstvím České republiky byl přebor Jihočeského kraje a kraje Vysočina, kde zvítězila s velkým náskokem.
Vrcholem sezony bylo pro Karolínu mistrovství ČR ve sportovní gymnastice, které se konalo 22. 6. v Liberci. Mezi 64 gymnastkami
Karolína vybojovala skvělé páté místo v celkovém hodnocení, a na kladině byla dokonce
nejlepší ze všech se známkou 16,30!

Karolínka na mistrovství ČR s trenérkou
K tomuto vynikajícímu úspěchu moc gratulujeme a v příští sezoně přejeme hodně zdaru.
Poděkování samozřejmě patří také trenérům
Vendule Panošové a Čestmíru Cepákovi ze Sezimova Ústí, kteří se Káje věnují.
M. Prokešová

Vyhlášení soutěže družstev v klasickém sjezdu
kategorie kajakářů (zleva A. Neubert, M. Zieris,
T. Stefan) v Loferu
Českou republiku spolu s Tomášem reprezentovali Matyáš Zieris z Trutnova a olomoucký závodník Adam Neubert. Po výborném týmovém
výkonu se klukům podařilo porazit devět
dalších týmů včetně papírově silnějších Švýcarů
a zaostali pouze za německým družstvem, takže
z chladných vod Saalachu vylovili stříbrné
medaile!
Tím se šampionát překlopil do druhé poloviny, kdy na pořadu byly sprinty. Pátek patřil týmové soutěži, Adama v českém družstvu
nahradil Honza Olejník z Veselí nad Moravou.
Závod se jel na dvě jízdy, přičemž se počítá lepší čas. Pro početné diváky na březích znamenal
souboj kajakářů téměř infarktové drama, kdy
české a německé družstvo dosáhlo v lepší jízdě
na setinu vteřiny shodný výsledek 1:15,50 a musel se uvažovat i čas horší jízdy jako pomocné
kritérium. Šest setin rozhodlo o tom, že zlato
znovu putovalo do Německa a naše družstvo se
podruhé radovalo ze stříbra. Třetí Slovinci ztráceli pouhých 28 setin. Poslední den byl vyhrazen pro sprint jednotlivců. Přestože Tomáš již
druhým dnem bojoval kromě soupeřů i s angínou, podařilo se mu z kvalifikace postoupit do
závěrečného finále, kde nakonec po drobné
chybě obsadil celkové 8. místo. Vzhledem
k obrovské konkurenci je i to výborný výsledek.
Nádherné přírodní scenérie, pěkné počasí,
dravá voda, úžasná závodní atmosféra a především dvě stříbrné medaile houpající se na krku (i
ta další „bramborová“) - to vše jsou momenty,
díky kterým bude Tomáš na Lofer určitě vzpomínat s úsměvem na tváři!
-jk-
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RC Rally Soběslav

Dne 24.6. - 27.6. se oddíl házené mladšího dorostu, mladších žáků a žákyň zúčastnil soustředění
v Horní Plané.

Zpráva o činnosti FK Rašelina
Hodnocení jarní části soutěžního ročníku 2012 – 2013
Mužstvo mužů „A“ skončilo na 13. místě
krajského přeboru s 35 body. Rozklížený tým
převzal Radek Hajič už během podzimní části a
jeho úkolem bylo prestižní soutěž pro Soběslav
zachránit. Což se nakonec podařilo a naše mužstvo patřilo v jarní části do lepší poloviny KP,
když si dokázalo vyšlápnout i na největší favority soutěže.
Mužstvo mužů „B“ dokázalo i přes odpočet
devíti bodů vyhrát okresní přebor a s 46 body
postupují do I. B třídy Jihočeského kraje. Soutěž se i nadále bude hrát na hřišti v Myslkovicích.
Mužstvo dorostu „A“ skončilo v I. A třídě na
osmém místě s 31 body. Mužstvo vedl Richard
Florián, a i když někdy s většími problémy
(malý počet hráčů), soutěž důstojně dohráli.
Mužstvo dorostu „B“ obsadilo po podzimu
poslední místo se šesti body. Mužstvo hrálo ve
Vlastiboři. Toto družstvo svoji činnost ukončilo
a někteří hráči přejdou do Soběslavi.
Starší žáci v I. A třídě obsadili osmé místo
s 20 body. Zde dochází k vytvoření společenství
s Lokomotivou Veselí n. L., které bude nadále
hrát I. A třídu pod hlavičkou FK Rašelina Soběslav na našem hřišti. Trenérem bude Tomáš
Hořický a p. Kotyza.

Mladší žáci jsou na pátém místě I. A třídy s
23 body. Jaro se jim už tak dobře nevydařilo, ale
někteří kluci jsou stále ve výběru okresu Tábor a
je v nich velký potenciál.
Kadeti mají v okresním přeboru dvě družstva, která jsou na šestém a devátém místě s 29 a
25 body a vytvářejí velmi silnou základnu pro
starší ročníky.
Družstvo mladší přípravky vedl Jirka Petrásek s Broňou Megisem. Naši nejmenší si velmi
dobře vedli v okresní soutěži a podali i velmi solidní výkony na několika turnajích. Trenérská
dvojice bohužel z časových důvodů u dětí končí, a proto bych se chtěl i touto cestou obrátit na
potenciální trenéry této kategorie. V případě
zájmu kontaktujte přímo mne na tel.
777 852 879.
Ještě máme fotbalový potěr, kterému jdou
vzorem hráči prvního mužstva Tomáš Kolba
s Martinem Petrů.
Na závěr bych chtěl všem aktivním hráčům,
trenérům, funkcionářům a rodičům poděkovat
za práci v uplynulém období a popřát hodně
zdraví a sportovních úspěchů v nové sezoně
2013 – 2014. Velký dík patří i všem sponzorům
a samozřejmě městu za jeho podporu.
Marek Nývlt, předseda FK

Český pohár - okruhy Jablonecka v silniční cyklistice

à

Další úspěch v silniční cyklistice zaznamenala Denisa Mináriková-Švecová. V sobotu 29.6. si
na velmi těžkém kopcovitém okruhu dojela pro pěkné třetí místo v kadetkách a Karel Arlt si dojel
pro osmé místo ve starších žácích. Oba závodí za Švec cyklo team Soběslav. Druhý den se Český
pohár přesunul do Dobrovic u Mladé Boleslavi, kde si na rovinatém okruhu Denisa Mináriková Švecová dojela pro páté místo a Karel Arlt dojel kolem desátého místa ve větší skupince.
Za Švec cyklo team Martin Švec

Poslední srpnovou neděli 25.8. se na asfaltové ploše místního Automotoklubu bude
konat již 6. ročník RC Rally Soběslav. Jedná
se zároveň o 5. závod letošního šampionátu RC
Rally Tábor dálkově řízených automodelů
v měřítku 1:10.
Příprava tratí proběhne v sobotu odpoledne,
vlastní závod startuje v neděli v 9 hodin. Před
tím ještě proběhnou administrativní přejímky
soutěžících, shakedown (trénink) a předání
vozů do uzavřeného prostoru. Po rozpravě
s jezdci bude krátce před devátou hodinou soutěž zahájena přejetím prvního soutěžícího přes
startovní rampu a jeho následným ostrým startem do 1. rychlostní zkoušky. Plánováno je opět
celkem 10 rychlostních zkoušek, očekává se
účast 30 startujících vozů. Předpokládané
ukončení soutěže a následné vyhlášení
výsledků je plánováno na cca 16:30 hod.
Na startu se sejdou tradiční účastníci táborského šampionátu, včetně jezdců patřících do
republikové špičky v tomto sportu. Bližší informace na www.rc-tabor.com.
Časový harmonogram:
8:00 – 8:35
volný trénink
8:20 – 8:35
prezentace
8:45
rozprava
9:00
start 1.vozu do RZ1
9:00 – 16:00
1.- 10.RZ
následně
vyhlášení výsledků
Dalším závodem v okolí Soběslavi bude
v termínu 13.-14.9. dvoudenní 7. RC Rally
Lužnice. Místem konání bude opět autokemp
v Karvánkách. V pátek večer jsou na programu
mimo jiné atraktivní noční rychlostní zkoušky.
Více podrobností k této akci v příštím čísle.
Za pořadatele Tomáš Šena
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Zora moto tour - Albania mountains 2013
Je to skoro neuvěřitelné, ale v letošním roce 2013 se uskutečnila již
dvanáctá expedice na motorkách Zora moto teamu.
Vše opět začalo již v zimě přípravou, naplánováním tras a termínu. Letošní výprava byla zvláštní od samého začátku. Za uplynulá léta se několik členů výprav vyměnilo, ale letos se všichni sešli, a tak bylo najednou
deset lidí, deset motocyklů. Jednoznačné konstatování - rozdělíme se na
dvě skupiny, pojedou se sice stejné destinace, ale po rozdílných trasách a
na jednom místě se skupiny sjedou. Po počátečních rozpacích jak rozdělit
účastníky, padlo rozhodnutí losem. Dvě skupiny po pěti a je to.
Skupinu, o které budu informovat, nazvu třeba pracovním názvem
„oranžová“, protože jsme měli oranžová sponzorská trička s logem našich
partnerů na cestách. Hlavním cílem oranžové skupiny bylo projet Balkán,
zaznamenat krásy tamní přírody, historických míst a života lidi. Cílovou
destinací byla Albánie a její pohoří.
Nadešel den odjezdu, který byl naplánovaný na 8. června. Obě party se
sjely v ranních hodinách na AMK v Soběslavi, proběhla nezbytná káva,
nějaké odjezdové focení, na náměstí v Soběslavi se skupiny rozdělily a
odjely po naplánované trase směr Albánie.
Oranžová skupina postupně projela Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Bosnu, Černou horu a byla před branou albánských hor
zvaných „Prokletije“. Nejsevernější cestou jsme projeli jednu z nejkrásnějších, ale taky nejopuštěnějších částí Albánie. Jedním slovem nádhera, kamenité cestičky, tisíce zatáček, stoupání a klesání podél propastí a
nádherné výhledy. Postupně jsme projeli většinu pohoří včetně nejvyšší
hory Albánie Korabitu a národních parků (NP Prokletije, NP
Korab-Koritnik, NP Uzla) až jsme se ocitli na jihu u hranic Řecka. To sice
nebylo v plánu, ale přesto jsme neodolali a krátkou, asi 250 kilometrů
dlouhou smyčkou jsme si dojeli na oběd do Řecka. V tomto bodě naší expedice nastal obrat směrem na severozápad a tudíž k domovu. Nebyl to
pochopitelně bezhlavý úprk, ale plánovaná cesta přírodou Makedonie
(NP Galichica, NP Mavrovo), Kosova (NP Sharp mountains), Černé Hory
(NP Biogradská Gora, NP Lovčen, Kotor, NP Durmidor), Bosnou (Mostar), Chorvatskem (NP Risnjak), Slovinskem (NP Triglav) a přes sever
Itálie do Rakouska. Celá expedice měřila téměř 5000 km a vedla přes 14
států. Druhá skupina dojela pohromadě jenom do Maďarska. Z různých
důvodů pokračovali pouze dva členové, ale i to mělo jepičí život, protože

Boka Kotorská (Kotorský záliv) v Černé Hoře
P. Novák a R. Chatrný, pivnice Mrtvola, České houby, Elkom - Zdeněk
Vedral, CRAVT koupelny s.r.o., WaWeinzettl, MEMFIS. cz, V OPSS výroba a opravy přesných strojních součástí, REDE KTM-Bosch Car Service, LOCTITE, Bikers bar Prachatice a mediálním partnerům Motoforum a Soběslavská hláska.
Za moto team Zora - Míra Doktor Drs

Cesty v albánských horách na severu v Prokletije

Severní cesta pohořím Prokletije v Albánii
jeden stroj si „postavil hlavu“ za Balatonem, a tak poslední, osamocený
člen pokračoval sám do Albánie a přidal se k naší oranžové skupině ve
městě Kukes.
Nelze popsat všechna místa a zážitky ani vylíčit krásu Balkánu v jednom článku, ale pokusíme se o to ve filmu, který zpracováváme a budeme
jej prezentovat např. v kině v Soběslavi nebo na AMK na začátku podzimu
letošního roku (datum bude včas oznámeno). Na film vás tímto srdečně
zveme a postupně i na stránky Zory-www.zoramototeam.websnadno.cz.
Veliký dík patří našim stálým partnerům expedic, kteří pomáhají s přípravou a podílejí se zásadně na bezproblémovém průběhu - Paluba Soběslav, Goliat - František Pazdera, Tip-N+V, starší díly na automobily -

Mostar (Bosna i Hercegovina)

srpen 2013

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

27

Město Veselí nad Lužnicí, MABA Prefa, firma VTR, skautské středisko Racek a Taneční studio Žába pořádají

30. ročník rekreační soutěže zdatnosti BETONOVÝ MUŽ A ŽENA
Kdy: sobota 17. srpna
Kde: Vlkovská pískovna
Prezence: od 8 do 9.45 na hlavní pláži
Startovné: 100 Kč
Disciplíny: pro muže i ženy stejné, účast na vlastní
zodpovědnost (děti do 15 let pouze v doprovodu rodiče).
Plavání 584 m – časový limit 30 minut
Jízda na kole 20 km – časový limit 75 minut
(po dobu závodu doprava na celém okruhu vyloučena)
Běh 7 km – časový limit 70 minut
Start: Plavání v 10 h, jízda na kole v 10.45 h, běh v 12 h.

Veselská hodinovka
XIII. ročník

Závod je zařazen do Českého poháru
dálkových plavců 2013 – nadále je otevřen i
pro příchozí – veřejný závod na 1 km
Datum: neděle 11. srpna od 9 hodin
Místo konání:
Pískovna Vlkov – u centrálního parkoviště
Disciplíny:
· dorost, dospělí a masters
1 km, 3 km, 5 km a 10 km
· starší žactvo
3 km a 5 km
· mladší žactvo 1 km a 3 km
· veřejný závod 1 km
· hlavní závod
5 km
Okruh:
· 500 m pro závod na 1 a 3 km

Trať:
Plavání – pláž – chata a zpět pláž, cyklistika a běh na okruhu pískovna –
Vlkov – Val – Dehetník – pískovna (po dobu závodu doprava na celém
okruhu vyloučena).
Každý účastník obdrží malé občerstvení. Na pláži možnost občerstvení
i pro přihlížející.
Hlavní odměnu – poukaz na vyhlídkový let balonem - obdrží vylosovaný
pár z kategorie „Betonový manželský pár, aneb co muž nestihne, žena
dožene...“ (součet časů manželů) a jeden vylosovaný muž a žena.
Informace: Infocentrum města Veselí n. L., tel. 381 548 180,
e-mail: info@veseli.cz, www.veseli.cz

· 2500 m pro závod na 5 km a 10 km

Přihlášky:
e-mail: info@veseli.cz nebo přímo na místě
Časový program:
8.30 – 9.30 h prezence, 9.30 – 9.55 popis tratě a
kontrola startovních čísel, 10 h start na 5 km a na
10 km všech kategorií, 10.30 h start na 1 km,
11.30 start na 3 km všech kategorií
Startovné:
50 Kč žactvo, 100 Kč dorost, dospělí a masters
Ceny: absolutní vítězové obdrží keramické poháry, všichni účastníci drobnou pozornost
Informace: Marie Hadravová,
tel. 381 548 180 nebo na
www.veseli.cz, www.dalkove.plavani.info
Občerstvení je možné zakoupit na parkovišti.
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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 úterý 27. srpna 2013
Soběslav – u vlakového nádraží – v 17.50 hod.
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

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
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OBCHODNÍ ASISTENTKA
fa Machland Veselí nad Lužnicí
Požadavky:
· SŠ (VŠ) vzdělání, nejlépe obchodního nebo ekonomického směru
· výborná znalost NJ (slovem i písmem) PODMÍNKOU !!!
· znalost MS Office, Dynamics AX (Axapta), Intrastat, systém
EKO-KOM
· spolehlivost, pečlivost, komunikativnost, samostatnost
Náplň práce:
· objednávání zboží ze zahraničí (EU)
· zajišťování logistiky spojené s dovozem zboží, uskladněním a
prodejem
· kontrola fakturace a výkazů, příjem objednávek
· evidence a administrativa
Nástup: ihned, za mateřskou dovolenou

Tel. 381 503 123, eva.cizkova@efko cz.cz
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Privátní finanční a pojišťovací poradenství
Spolupracujeme s většinou finančních institucí a pojišťoven, ale díky nezávislosti
hájíme vždy zájmy klienta. Poskytujeme komplexní služby - investice, hypotéky
a jejich refinancování, stavební spoření, úvěry, důchodové a penzijní spoření,
životní a úrazové pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti, cestovní pojištění.
Provádíme analýzu stávajících produktů klientů a jejich optimalizaci k potřebám
klienta. Veškeré služby zdarma včetně privátního finančního plánu.
Kancelář INSIA na adrese: Veselí nad Lužnicí, Štěpnice 726
Otevírací doba: Po 10:00 - 18:00 n Út 12:00 - 16:00 n Čt 12:00 - 16:00
Jiný termín po telefonické dohodě. Návštěva naší kanceláře se vám vždy vyplatí.
Kontakt: Ing. Karel Kubíček, tel.: 728 300 980, e-mail: karel.kubicek@insia.com

Koupě:

Různé:

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

· Nabízím soukromou domácí péči pro seniory
s různým stupněm soběstačnosti.
Tel. 722 481 614
· 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
· Pronajmu garáž Na Moskvě.
Tel. 603 246 928
· Pronajmu zařízený byt 3+1 – dlouhodobě.
Volný ihned. Tel. 737 240 826
· Pronajmu byt 3+1 na Sídlišti Míru. Další info
na 777 644 765.
· Pronajmu od srpna byt 1+1 v ul. Družstevní,
plastová okna, zateplený, 4. patro, balkon.
Nízké náklady. Tel. 604 361 652
· Pronajmu zděný kompletně zrekonstruovaný
byt 2+1 s balkonem v centru Soběslavi.
K dispozici od 1.8.2013. Tel. 775 777 470
· Pronajmu 1+1 v Soběslavi u náměstí 5.500
Kč/m se vším. Tel. 603 442 474
· Pronajmu byt 3+1 na sídl. Svákov, cena 9 tis.
včetně energií. Po kompletní rekonstrukci.
Ihned k nastěhování. Tel. 604 640 236

Prodej:
·
·
·
·
·

Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky úrok od 2,89 %
Penzijní připojištění
Životní pojištění

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659

Zdeněk Vondruška
PILA v STS Soběslav
Nabízí latě, hranoly,
krovy a palivo
Tel. 720 520 851
Vykupujeme kulatinu

· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám parcelu 800 m2 (37x23 m) pro stavění, mimo zátopovou oblast v okrajové části
Soběslavi ul. Na Cihelně, vjezd přímo ze silnice (směr Nedvědice). Cena 160.000 Kč.
Tel. 603 215 215
· Prodám dům po rekonstrukci – 4 byty v Soběslavi. Čistý výnos 11.000 Kč/měs.
Cena 1.500.000 Kč. Tel. 603 442 474
· Prodám byt 3+1 v OV v Soběslavi u náměstí.
Tel. 603 119 541
· Prodám byty: 1x90 m2, 1x 110 m2 na náměstí
Republiky. Cena dohodou. Tel. 737 335 096
· Prodám polystyren 600 m2 tl. 40 mm. Nepoužitý, velmi levně. Tel. 737 335 096
· Prodám velký byt 3+1 s halou a balkonem na
náměstí v Soběslavi. Třetí patro s výtahem v
ulici Bezděkova (bývalá Tatárna). Informace
na tel. 606 148 743
· Prodám stavební parcelu v Soběslavi. Lokalita u bývalé kotelny na sídl. Svákov.
Tel. 739 527 504
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Firma JITONA a.s. oznamuje, že
každou středu v době od 14 -17 hod.,
probíhá v areálu firmy na adrese
Wilsonova 222 Soběslav,

výprodej deskových
nábytkových dílců
za symbolické ceny.
Vstup do areálu je v tuto dobu
umožněn vjezdem
u obchodního střediska Lidl.

OPRAVNA OBUVI
A KOŽENÉHO ZBOŽÍ
(zipy do kožených bund apod.)
terasa vedle Jednoty na náměstí

Tel. 777 84 49 49

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

M O NIKA

srpen 2013

Pravidelné
cvičení pro ženy
Po prázdninách
pokračujeme od 8. září
Každé úterý od 19 h v KD Národ v Soběslavi
Každou neděli od 18 h v Domečku
(časy se mohou změnit dohodou)
· Body Styling
· P Clase
· Kalanetika
· Pilátes – balantes
(účinné střídání cvičebních stylů)

Lektorka: Mgr. Irena Mrázová
Tel. 606 617 016
irenamrazova19@seznam.cz

Tř. ČSA 213/II, Veselí nad Lužnicí

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

www.pujcovna-monika.cz

Potřebujete
cestovní pojištění?
Sjednáte pohodlně v naší
kanceláři na Štěpnici.
Tel.: 728 300 980
e-mail:
karel.kubicek@insia.com
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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

FOTOGRAFIE Z POHODLÍ
VAŠEHO DOMOVA
objednávejte na
www.fotocibulka.cz
výdej zakázek:

KODAK - FOTO pro FOTO
nám. Republiky vedle lékárny

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

PŘÍŠTÍ UZÁVĚRKA: 15.8.

www.musobeslav.cz

e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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