ZVEME NA ČERVENCOVÉ FESTIVALY

SETKÁNÍ S HUDBOU
Sobota 1. 7.
18:00 19:00
Putovní koncert organizátorů a lektorů

Čtvrtek 6. 7.
19:00
Hudba pro duši i ducha

Neděle 2. 7.
19:00
Smyččce letí přes staletí...

Pátek 7. 7.
19:00
Domácí výroba aneb pecky všecky

Pondělí 3. 7.
NITKY

Sobota 8. 7.
19:00
GADREW WAY QUARTET

19:00

Úterý 4. 7.
19:00
Houslový recitál Tomáše Vinkláta

Neděle 9. 7.
11:00
Matiné z tvorby účastníků kurzů

Středa 5. 7.
19:00
Hudba české renesance

Neděle 9. 7.
19:00
1. Koncert účastníků kurzů

Čtvrtek 6. 7.
11:00
Pondělí 10. 7.
18:00
Matiné Zuzany Lászlóové
2. Koncert účastníků kurzů
							 více na str. 13
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AKCE NA MĚSÍC ČERVENEC
Festivaly:
1. – 10. 7. S
 etkání s hudbou v Soběslavi – 9. ročník interpretačních kurzů
a festivalu komorní hudby 2017, koncerty se konají v kulturním
domě, Galerii v kostele sv. Marka, kostelech sv. Petra a Pavla
a sv. Víta, Kině Soběslav a areálu letního koupaliště,
Více info na str. 13
15. – 16. 7. K
 ubešova Soběslav 2017 – 23. mezinárodní festival dechových
hudeb, náměstí Republiky, sobota od 12 do 24 h, neděle
od 10 do 20 h, více info na str. 14
Výstavy:
Do 30. 7. Keramika, obrazy – výstava Miroslava Olivy (keramické plastiky)
a Elišky Jakubíčkové (malby), Galerie v kostele sv. Marka,
Do 30. 7. J iří Stejskal - monotypy - výstava k umělcovým nedožitým
85. narozeninám, Rožmberský dům
Jiné akce v Soběslavi:
2. 7. Trhy soběslavských chovatelů, areál chovatelů, Slovenská ul. 746

POZNEJTE NEJZAJÍMAVĚJŠÍ
STAVBY SOBĚSLAVI
Zveme vás na komentované prohlídky historickou částí
města Soběslavi v červenci a srpnu. Prohlídky začínají každý den vždy v 11, 13 a 15 hodin. Sraz zájemců je v informačním středisku na náměstí Republiky
(za zastávkou U Husa). Školení průvodci vás seznámí
s historií města a zavedou vás do kostelů sv. Petra
a Pavla a sv. Víta. Průvodci vám odhalí také historii rožmberského hradu, kde sídlí knihovna a můžete
vystoupat i na věž Hlásku. Komentované prohlídky
jsou ZDARMA.
V období 1. 7. - 31. 8. bude denně
od 9 do 17 h otevřena městská věž.

ZAŽÁDEJTE SI O INFORMAČNÍ OBĚŽNÍK
V rámci rozšiřujících se služeb informačního střediska
vám nabízíme možnost pravidelně získávat informační
oběžník, který obsahuje informace o akcích v Soběslavi na daný týden. Oběžník rozesíláme každé pondělí
e-mailem. Máte možnost se registrovat v infocentru
prostřednictvím zaslání souhlasného e-mailu na:
infocentrum@musobeslav.cz
kde uvedete vaše jméno a souhlas se zasíláním oběžníku. Věříme, že vám tato služba ulehčí orientaci v nabízených kulturních, společenských a sportovních akcích
v Soběslavi.
-pim-

ÚŘEDNÍ DNY VZP
(ČERVENEC – PROSINEC)
Klientské pracoviště v Soběslavi je otevřeno každé
1. a 3. úterý v měsíci, vždy od 11:30 do 14:30 hodin.
(Městský úřad Soběslav – malá zasedací síň)
04.07.2017

18.07.2017

01.08.2017

15.08.2017

16. 7. Závody MČR v Motoslalomu, prostory cvičiště autoškoly v areálu
AMK Soběslav – u letiště, tréninky od 10 h, hlavní závod od 13 h

05.09.2017

19.09.2017

22. 7. O
 pohár starosty města – fotbalový turnaj mužů, areál TJ Spartak
Soběslav, 10 h

03.10.2017

17.10.2017

07.11.2017

21.11.2017

05.12.2017

19.12.2017

27. 7. Anna Bolavá – autorské čtení na terase soběslavské knihovny, 18 h
30. 7. Deskohraní – přijďte si zahrát deskové hry i s dětmi, kinokavárna,
14 – 18 h
Akce v okolí:
7. – 8. 7. Footfest – open air festival, Želeč, vystoupí kapely Jelen, Desmond,
Monkey Bussines, Skyline, Vypsaná fixa aj.
8. – 9. 7.	 Pouť v Mezné – nohejbalový turnaj, poutní mše svatá, taneční
zábava, výstava korniky, obec Mezná, od 9 do 24 h (více na str.22)
15. – 16. 7. K
 oncerty kolem Soběslavi v rámci Kubešovy Soběslavi 2017
– Borkovice, Klenovice, Tučapy, Želeč
Do 30. 8.

p otrvá výstava malíře Karola Molnára s názvem Malíř tří zemí,
obrazárna Špejchar Želeč

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 12. 7. a 26. 7.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
Foto na titulní straně: nahoře - Karolína Bubleová-Berková,
Arti Allegere, Tomáš Vinklát, uprostřed - Renata Ardaševová
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
11. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 30. května 2017

Usnesení č. 11/162/2017
Rada města projednala návrh obecně závazné
vyhlášky města č. 2/2017 o nočním klidu předložený tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem
a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.

přípojek a oprava kanalizačního řadu DN 300 v Bezděkově
ulici v Soběslavi“, který se
uskuteční 12. 6. 2017 v 13:00
hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:

Usnesení č. 11/163/2017
Usnesení č. 11/154/2017
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční členové:
Rada města bere na vědomí informaci starosty
částky ve výši 10.000 Kč Římskokatolické far• Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
města o přípravě projektu – Přestupní dopravní
nosti Soběslav ze schváleného rozpočtu města
města
terminál Soběslav.
na rok 2017 na částečnou úhradu nákladů spoje• Jan Pehe – člen ZM
Usnesení č. 11/155/2017
ných s pořádáním kulturně vzdělávací akce Noc
• Zdeněk Vránek – člen ZM
Rada města projednala návrh změny č. 1 územ- kostelů 2017, která se koná dne 9. 6. 2017.
• Kamil Modl – člen ZM
ního plánu města Soběslavi předložený vedoucí
• Jiří Pour – prac. OVRR MěÚ
Usnesení č. 11/164/2017
oddělení územního plánování a památkové péče
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční
MěÚ Ing. arch. Dagmar Buzu a doporučuje jej
částky ve výši 3.000 Kč paní Marcele Procház- náhradníci:
zastupitelstvu města ke schválení.
kové, Soběslav, ze schváleného rozpočtu města
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
na rok 2017 na částečnou úhradu nákladů spoje• Růžena Domová – členka ZM
Usnesení č. 11/156/2017
• Mgr. Petr Valeš – člen RM
Rada města souhlasí s realizací projektu moder- ných s pořádáním T-mobile olympijského běhu,
• MUDr. Jan Chabr – člen ZM
nizace IT na MěÚ Soběslav dle návrhu předlo- který se koná 21. 6. 2017.
ženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem. Usnesení č. 11/165/2017
• Jiří Kubeš – prac. OVRR MěÚ
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy Usnesení č. 11/170/2017
Usnesení č. 11/157/2017
o dílo mezi městem Soběslav a firmou KP projekt, Rada města na základě žádosti ředitelky MateřRada města na základě závěru projednání probles. r. o., České Budějovice, na zpracování a po- ské školy DUHA Soběslav, sídliště Míru 750,
matiky sociálního poradenství v ORP Soběslav
dání žádosti o dotaci na akci „Zateplení zimního Mgr. Aleny Krejčové souhlasí s přijetím účelov sociálně zdravotní komisi doporučuje starostostadionu v Soběslavi“ v rámci Operačního pro- vě určeného peněžitého daru od fyzických osob
vi města Ing. Jindřichu Bláhovi, aby za ORP
gramu Životní prostředí, 70. výzva PO5, SC 5.1, ve výši 10.000 Kč na podporu realizace projektu
Soběslav podepsal vyjádření k potřebnosti sociza cenu 49.000 Kč + DPH.
s názvem „Zahrada sedmi barev“ – projekt školální služby – odborného sociálního poradenství
ní zahrady, která je místem pro vzdělávání dětí
– pro organizaci Farní charita Týn nad Vltavou. Usnesení č. 11/166/2017
a) Rada města souhlasí s ukončením smlouvy školy.
Usnesení č. 11/158/2017
o nájmu nebytových prostor ze dne 20. 12. 2004
Rada města schvaluje výsledek výběrového říze- uzavřené mezi městem Soběslav a Danielem Usnesení č. 11/171/2017
ní na dodavatele akce: „Dodávka konstrukčních Mrázem, Řípec, na pronájem nebytového prosto- Rada města souhlasí na návrh bytové komise
prvků pro workoutové hřiště v Soběslavi“, kte- ru ve vlastnictví města o výměře 54,40 m2 v domě s přenecháním městského bytu velikosti 1+1
ré se uskutečnilo 29. 5. 2017 na MěÚ Soběslav. čp. 134 v ulici Protifašistických bojovníků na adrese Soběslav, Soběslav II, tř. Dr. Edvarda
Vítězem výběrového řízení se stala firma v Soběslavi dohodou ke dni 31. 5. 2017.
Beneše čp. 58/32, do nájmu Patriku Vedralovi.
Clean4you, s. r. o., Olomouc, za cenu 321.700 Kč
b) Rada města souhlasí s uzavřením nájem+ DPH.
USNESENÍ
ní smlouvy mezi městem Soběslav a společností DAMVEL JH, s. r. o., Řípec, na pronáUsnesení č. 11/159/2017
12. schůze Rady města Soběslavi,
Rada města schvaluje výsledek výběrového ří- jem nebytového prostoru ve vlastnictví města
která se konala 13. června 2017
zení na dodavatele akce: „ČOV Soběslav – ob- (prodejna akvaristiky a chovatelských potřeb)
2
nova hrubého předčištění“, které se uskutečnilo o výměře 54,40 m v domě čp. 134 v ulici Proti29. 5. 2017 na MěÚ Soběslav. Vítězem výbě- fašistických bojovníků v Soběslavi na dobu 5 let Usnesení č. 12/172/2017
rového řízení se stala firma ENVI-PUR, s. r. o., od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2022.
Rada města souhlasí s uzavřením příkazní
Praha, za cenu 1.608.019 Kč + DPH.
smlouvy mezi městem Soběslav a Stavební poUsnesení č. 11/167/2017
radnou, spol. s r. o., České Budějovice, na výběr
Usnesení č. 11/160/2017
Rada města souhlasí s rozšířením programu
Rada města bere na vědomí informaci mís- 14. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, kte- dodavatele akce „Stavební úpravy domu čp. 1
tostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského ré se uskuteční ve středu 21. 6. 2017 od 18 hodin na náměstí Republiky v Soběslavi“ za cenu
o postupu prací na výstavbě ZTV u sídliště Svá- v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, 49.500 Kč + DPH.
kov – 2. etapa včetně vyjádření dodavatele stav- o následující body:
Usnesení č. 12/173/2017
by – Vodohospodářských staveb, s. r. o., divize
 Obecně závazná vyhláška města č. 2/2017 Rada města bere na vědomí informaci starosty
Plzeň.
o nočním klidu
města Ing. Jindřicha Bláhy z veřejného projedUsnesení č. 11/161/2017
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného ředitelem Základní školy
Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, Mgr. Vlastimilem Říhou na dodavatele rekonstrukce krytiny terasy včetně zateplení nad severním vstupem
do školy, které se konalo 24. 4. 2017 v budově
školy. Vítězem výběrového řízení se stala firma Střechy Bohemia, s. r. o., Soběslav, za cenu
329.069,50 Kč + DPH.

 Volba přísedící Okresního soudu v Táboře

Usnesení č. 11/168/2017
Rada města projednala návrh změny rozpočtu města na rok 2017 – rozpočtové opatření
č. 2/2017 – zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.

nání studie řešení předprostoru ZŠ E. Beneše
a gymnázia, které se konalo ve středu 7. 6.

Usnesení č. 12/174/2017
Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského
o pokračující přípravě zhotovení „Pasportu
a analýzy využitelnosti a perspektivy herních hřišť města Soběslav“, který zpracovává
Usnesení č. 11/169/2017
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodava- společnost Bušim, s. r. o., Lysá nad Labem.
tele akce „Oprava vodovodních a kanalizačních
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Usnesení č. 12/175/2017
a) Rada města souhlasí s podáním žádosti
o podporu kinematografie ve výzvě Digitalizace
a modernizace kin v roce 2017–2018 v dotačním
okruhu 4. Projekt v oblasti technického rozvoje
a modernizace kinematografie ev. č. výzvy
2017-4-1-10 Státnímu fondu kinematografie,
týkající se výměny projekčního plátna v kině
v Soběslavi, Kulturním domem města Soběslavi,
příspěvkovou organizací města, IČ 690 92 150.
b) Rada města souhlasí s realizací výměny plátna
v objektu Kina Soběslav, Nerudova 424, 392 01
Soběslav, který je ve vlastnictví města Soběslavi.
Usnesení č. 12/176/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi
městem Soběslav a firmou VITA software,
s. r. o., Praha, na poskytnutí práv k užívání softwaru pro potřeby Městského úřadu v Soběslavi
za cenu 21.777 Kč + DPH a dále dodatku č. 3
smlouvy o technické podpoře, kterým se zvyšuje
cena technické podpory v souvislosti s poskytnutím práv k užití softwaru o částku 18.340 Kč
+ DPH ročně.
Usnesení č. 12/177/2017
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Elektro Novák, a. s., Soběslav, na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města (prodejna
průmyslového zboží) o celkové výměře 504 m2
na sídlišti Míru v domě čp. 747, Soběslav III, na
pozemku p. č. 1490/13 v k. ú. Soběslav na dobu
5 let od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2022.
Usnesení č. 12/178/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1
ke smlouvě o umístění pamětní desky
z 16. 12. 2015 uzavřené mezi městem Soběslav
a vlastníky domu čp. 30 v Jirsíkově ulici,
Soběslav I, paní Monikou Slabou, Martinem
Slabým a manžely Danou a Petrem Slabých,
Soběslav, kterým se upravuje povinnost o údržbu a kontrolu upevnění pamětní desky.
Usnesení č. 12/179/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemků p. č. 519/4 o výměře
1 229 m2 a p. č. 519/3 včetně stavebního objektu
č. e. 811 o výměře 44 m2, vše v k. ú. Soběslav,
prostřednictvím realitní kanceláře za minimální
cenu 390.000 Kč.
Usnesení č. 12/180/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemku p. č. 2617/33 o výměře
10 364 m2 v k. ú. Soběslav od pana Luďka Brandejse, Stříbřec, prostřednictvím realitní kanceláře M&M reality holding, a. s., Praha, za cenu
30 Kč/m2.
Usnesení č. 12/181/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemků p. č. 1182/26, 1182/27
a 1182/25 v k. ú. Soběslav od fyzických osob
z důvodu scelení pozemků v lokalitě „Na Lázních“ v Soběslavi.
Usnesení č. 12/182/2017
Rada města souhlasí se změnou pojistné smlouvy uzavřené mezi městem Soběslav a Českou
pojišťovnou, a. s., spočívající v navýšení pojiště-

ní vozidel města pro rok 2017 o 227 Kč v souvis- ZM 14/103/2017
losti s pořízením přívěsu pro Sbor dobrovolných Zastupitelstvo města:
hasičů Soběslav.
• rozhodlo o námitce uplatněné při veřejném
projednání návrhu Územního plánu Soběslav
Usnesení č. 12/183/2017
tak, jak je uvedeno v předloženém materiálu
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
„Rozhodnutí o námitce a její odůvodnění“
o poskytnutí dotace mezi městem Soběslav a Jia v odůvodnění změny č. 1 Územního plánu
hočeským krajem, České Budějovice, na záklaSoběslav;
dě které poskytne Jihočeský kraj městu finanční • bere na vědomí vypořádání připomínek
prostředky ve výši 60.000 Kč na pořízení nouplatněných při veřejném projednávání návrhu
vých IT technologií do Informačního střediska
Územního plánu Soběslav tak, jak je uvedeno
města Soběslavi.
v předloženém materiálu „Vyhodnocení
připomínek“ a v odůvodnění změny č. 1
Usnesení č. 12/184/2017
Územního plánu Soběslav;
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
•
vydává v souladu s § 54 odst. 2 zákona
o poskytnutí dotace mezi městem Soběslav a Jič. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném
hočeským krajem, České Budějovice, na záklaznění, změnu č. 1 Územního plánu Soběslav.
dě které poskytne Jihočeský kraj městu finanční
prostředky ve výši 117.000 Kč na opravu stře- ZM 14/104/2017
města
schvaluje
obecně
chy objektu recepce a restaurace na plovárně Zastupitelstvo
závaznou vyhlášku města Soběslavi č. 2/2017
v Soběslavi.
o nočním klidu v předloženém znění.
Usnesení č. 12/185/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo ZM 14/105/2017
mezi městem Soběslav a ADS Ing. Adolf Jeba- Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemvý – projektant, Brno, na zpracování projekto- ků p. č. 519/4 o výměře 1 229 m2 a p. č. 519/3
vé dokumentace k územnímu řízení bruslařské včetně stavby č. e. 811 o výměře 44 m2, vše
dráhy „U Plovárny, u řeky Lužnice“ v Soběslavi v k. ú. Soběslav, prostřednictvím realitní kanceláře za minimální cenu 390.000 Kč.
za cenu 102.477 Kč + DPH.
Usnesení č. 12/186/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou Ladislav
Prchlík, Klempířství – pokrývačství, Soběslav,
na provedení opravy střechy objektu recepce
a restaurace na plovárně v Soběslavi za cenu
224.229,50 Kč + DPH.

ZM 14/106/2017
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 440/10 o výměře cca 100 m2
v k. ú. Soběslav manželům Petře a Romanovi
Jansovým, Soběslav, za cenu dle znaleckého posudku.

ZM 14/107/2017
Zastupitelstvo města schvaluje záměr koupě
Usnesení č. 12/187/2017
pozemků p. č. 4028 včetně stavby o výměře 413
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
m2 a p. č. 4026/3 včetně stavby o výměře 328 m2
o dílo mezi městem Soběslav a Projekt centrem
v k. ú. Soběslav od Českých drah, a. s., Praha,
NOVA, s. r. o., Pelhřimov, na zpracování projekza cenu dle znaleckého posudku.
tové dokumentace pro územní řízení akce „Dopravní přestupní terminál – Soběslav“ za cenu ZM 14/108/2017
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku
198.800 Kč + DPH.
p. č. 2641/25 o výměře 120 m2 v k. ú. Soběslav
Usnesení č. 12/188/2017
od paní Jaroslavy Doležalové, Klenovice,
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo za cenu dle znaleckého posudku.
mezi městem Soběslav a ateliérem OTA, s. r. o.,
Praha, na zpracování projektové dokumentace ZM 14/109/2017
„Revitalizace výpravní budovy ČD v Soběslavi“ Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků nebo jejich podílů v k. ú. Soběslav
za cenu 140.000 Kč + DPH.
od následujících vlastníků za cenu 80 Kč/m2 takUsnesení č. 12/189/2017
to:
Rada města schvaluje výsledek výběrového ří• pozemek p. č. 1182/26 o celkové výměře
zení na dodavatele akce: „Oprava vodovodních
2 108 m2 – Petr Canisius von Canisius, Astana,
a kanalizačních přípojek a oprava kanalizačníKazachstán (podíl ¼), Elisabeth Canisiusová,
ho řadu DN 300 v Bezděkově ulici v SoběslaWien, Rakousko (podíl ¼), Dr. Gerhart Bayer,
vi“, které se uskutečnilo 12. 6. 2017 na MěÚ
Kirchham, Rakousko (podíl ½);
Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala
• pozemek p. č. 1182/27 o celkové výměře 1 834
firma Čevak, a. s., České Budějovice, za cenu
m2 – Karel Mašek, České Budějovice (podíl
1.223.839,24 Kč + DPH.
1/6), Bc. Milan Mašek, České Budějovice
(podíl 1/6), Miroslav Mašek, České Budějovice
USNESENÍ
(podíl 1/6), Marie Vančatová, Soběslav (podíl ½);
• pozemek p. č. 1182/25 o výměře 2 125 m2
ze 14. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
– prof. PhDr. Miloslav Kodým, CSc., Praha.
které se konalo 21. června 2017
ZM 14/110/2017
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku
ZM 14/102/2017
p. č. 2617/33 o výměře 10 364 m2 v k. ú.
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu Soběslav od pana Luďka Brandejse, Stříbřec,
města Soběslavi – rozpočtové opatření prostřednictvím realitní kanceláře M&M reality
č. 2/2017 – v předloženém znění.
holding, a. s., Praha, za cenu 30 Kč/m2.
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JIŘÍ STEJSKAL MĚSTU

ODBAHNĚNÍ NOVÉHO RYBNÍKA

V současné době se návštěvníci Rožmberského muzea v Soběslavi mohou seznámit s dílem významného jihočeského výtvarníka a vysokoškolského
pedagoga Jiřího Stejskala (1932-2015). Z jeho
tvorby je patrný silný vztah k rodnému městu
a blízkým soběslavsko-veselským Blatům. Jeho díla
stále oživují mnoho domovů, ale i veřejný prostor.
Při instalaci fádních betonových stěn u železniční

Město Soběslav připravuje akci s názvem
„Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny“. Předmětem akce bude
odtěžení sedimentů z rybníka a jejich odvezení (po odvodnění) na zemědělské pozemky.
Zároveň dojde k redukci rákosových porostů na ploše rybníka. Práce budou rozděleny
do dvou etap - na jarní období roku 2018 (plocha 4 ha + rákosina = celkem 33 759,24 m3 organické hmoty) a jaro roku 2019 (plocha 4 ha
= 25 659,24 m3 sedimentů) s nutností rychlého provedení. Dočasná deponie se v prvním
roce plánuje v jižním cípu rybníka a při druhé
etapě před rákosinou u oblouku hráze. Práce
se ukončí vždy do konce dubna, kdy rybník
bude opět napuštěn. Příjezdová cesta se bude
opravovat a udržovat průběžně při obou etapách. Stávající litorály, menší i větší ostrůvky,

zůstanou zachovány. Koruna hráze rybníka
a především napojení části příjezdové cesty
na asfaltovou komunikaci jsou pro těžkou
techniku nesjízdné, a proto bude součástí
akce její zpevnění štěrkem. Na návodním svahu hráze bude opraveno stávající poškozené
opevnění v délce 360 m kamenným záhozem
s urovnáním líce.
Realizace akce je podmíněna získáním dotace
na tuto akci, o kterou město požádalo ministerstvo životního prostředí. Celkové projektované náklady činí 37 413 500 Kč včetně DPH,
podíl města je 10 %, tedy 3 741 350 Kč. Akce
by měla být dokončena do konce roku 2019.
Ing. Marie Staňková, vedoucí OŽP
MěÚ Soběslav

Foto:archiv
trati požadovalo město oživit dva panely profesionální malbou trvalé hodnoty. Investor IV. železničního koridoru přišel s myšlenkou přenést na betonový panel siluety města z monotypu „Soběslav“
od Jiřího Stejskala. Rodina pana Stejskala dala souhlas s použitím díla. Mgr. Pavel Vaněk ze Soběslavi
dílo realizoval, a tak se dnes cestou na nádraží nebo
průchodem ulicí Vrchlického můžeme těšit z křehkých a snivých siluet města Soběslavi. Děkujeme.
Ing. arch. Dagmar Buzu

Foto: Michaela Nováková

Město Soběslav
vyhlašuje výběrové řízení podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 Sb.
na obsazení místa

pracovníka sociálně zdravotního odboru Městského úřadu v Soběslavi
– sociálně právní ochrana dětí
Místo výkonu práce: MěÚ Soběslav
Předpoklady:
•
státní občan ČR (popř. cizí státní
občan s trvalým pobytem v ČR),
•
dosažení věku 18 let se způsobilostí
k právním úkonům,
•
bezúhonnost.
Jiné požadavky:
a) vzdělání odpovídající požadavkům
§ 110 odst. 4 zák. č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách,
b) schopnost komunikace,
c) znalost práce s PC – WORD,
EXCEL, Internet,
d) praxe v oboru výhodou.
V písemné přihlášce uvede uchazeč tyto
náležitosti:
a)

jméno, příjmení, titul,

b)
c)
d)
e)

f)

datum a místo narození,
státní příslušnost,
místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu nebo číslo
dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního občana,
datum a podpis

a dále doloží:
g) životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících
se správních činností,
h) výpis z evidence rejstříků trestů
ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem;
pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným

prohlášením,
ch) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání.
Platové zařazení: dle NV č. 564/2006 Sb.
v platném znění – 10. platová třída
Přihlášky je možné podat písemnou formou
nejpozději do 10. 7. 2017 do 11:00 hodin na
podatelnu Městského úřadu v Soběslavi –
náměstí Republiky čp. 59/I, Soběslav.
Bližší informace podá tajemník MěÚ
v Soběslavi Ing. Radek Bryll, tel. č.
381 508 121.
Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2017
Ing. Radek Bryll
tajemník Městského úřadu v Soběslavi
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SOBĚSLAV - MĚSTO PRO BYZNYS
Promyšlená podpora radnice v oblasti podnikání a zaměstnanosti přivedla město Soběslav
na poslední místo v průzkumu Město pro
byznys. Soběslav se umístila na 17. místě
ze 17 jihočeských měst hodnocených podle
kvality podnikatelského prostředí.

Co se týká podpory ze strany veřejné správy,
kde je Soběslav na 10. místě, nevedeme si také
dobře. Máme podle ankety nejhorší web v kraji
a město nezískává žádné dotace od EU. Špatně
jsou hodnoceny také úřední hodiny a elektronická komunikace s úřadem.

Nejhůře si Soběslav vede v ukazateli počtu
firem na 1000 obyvatel. Zřejmě je těžké
se v Soběslavi dostat do tenisového klubu
a podnikat. Zároveň je v Soběslavi vysoká dlouhodobá nezaměstnanost a třetí nejvyšší nezaměstnanost mladých.

Naše město má výhodnou polohu vedle dálnice mezi okresním a krajským městem i mezi
zajímavými turistickými destinacemi. Podpora
turizmu v podobě informačního centra je ale
hodnocena jako nejhorší v kraji.

Anketa „Město pro byznys“, kterou vyhlašuje společnost COMMUNA, málo vypovídá o skutečném podnikatelském prostředí
v Soběslavi. Přesto je ale dobré vzít si některé
poznatky z jejích závěrů. Soběslavské podnikatele v současnosti trápí například nedostatek kvalifikovaných pracovníků, vysoká státní byrokracie a řada jiných faktorů, na které
má město Soběslav malý vliv.

Infocentrum je během sezony již několik let
otevřeno denně od 9 do 18 hodin na náměstí
Republiky 148 a poskytuje kompletní služby,
včetně služeb průvodcovských. Mimo sezonu
je umístěno na městském úřadě a otevřeno po
dobu pracovní doby zaměstnanců městského
úřadu. S ohledem na velikost města a atraktivitu zdejší lokality v zimním období je otevírací
doba mimo sezonu dostačující. V průběhu roku
navíc začalo infocentrum nabízet nové služby
obyvatelům Soběslavi, mezi nimiž je i zasílání informačních oběžníků o připravovaných
akcích na e-mailovou adresu.

Dle slov starosty města Jindřicha Bláhy
je spolupráce s drtivou většinou podnikatelů
ze Soběslavi velmi dobrá. V hodnoceném období město skutečně žádné dotace od EU nečerpalo, protože nebyl vypsán žádný vhodný dotační
titul na velké akce, kterými byly především stavba nové sportovní haly a rekonstrukce náměstí.
„V současné době máme připraveny projekty
za více než 100 mil. Kč, na které se ucházíme o dotace z fondů EU. Jedná se především
o odbahnění Nového rybníka, nástavbu Senior-domu, rekonstrukci zimního stadionu, dopravní
přestupní terminál a další. V letošním roce dále
došlo k úpravě informačního střediska, které se
v budoucnu přesune do bývalé radnice do domu
čp. 1/I, a od 1. 6. byla upravena pracovní doba
MěÚ,“ sdělil redakci Jindřich Bláha.

V tomto volebním období od roku 2014

se Soběslav propadla z 11. místa na poslední
i když ze začátku volebního období zaznamenala mírný vzestup. Nejedná se přitom o trend
poslední doby. Od počátku ankety od roku 2008
se Soběslav držela v poslední desítce.
Dá se tedy říct, že se nezměnila Soběslav, změnily se jižní Čechy.
Podrobné výsledky průzkumu naleznete na internetu na adrese goo.gl/BGVnLW.
Martin Kákona,
zastupitel za Piráty pro Soběslav

K hodnocení podnikatelského prostředí a přístupu veřejné správy k podnikatelům ve městě
bylo v anketě použito 34 kritérií. V celkovém
pořadí jsme se umístili na předposledním,
nikoliv posledním místě. V celé řadě kritérií jsme
ale zabrali příčky v první desítce nebo jsme
se umístili dokonce na prvních třech příčkách.
Od Města pro byznys Soběslav obdržela certifikát iRatingové hodnocení – A (bez rizika) za dobré hospodaření města a dále diplom za 2. místo
v kategorii iRating (viz foto).
-min-

PLÁN PÉČE O ZELEŇ V INTRAVILÁNU MĚSTA SOBĚSLAV
Zeleň v městském prostředí hraje pro obyvatele velmi důležitou roli. Parky jsou místem
k odpočinku, hrám i sportování. Nejen jejich
součástí jsou stromy. Vzrostlá zeleň zajišťuje
velkou měrou ochlazování prostoru, jeho zvlhčení odpařováním vody, filtruje škodlivé látky
z ovzduší, zmírňuje proudění vzduchu, může
tvořit protihlukovou bariéru a zejména produkuje nezbytný kyslík. Zároveň poskytuje úkryt
a obživu mnoha organismům, zajišťuje odstínění světelného znečištění a v neposlední řadě
je významnou estetickou složkou intravilánu
(zastavěná plocha obce) města.
Protože je potřeba péči o ni zintenzivnit, město
Soběslav zadalo zpracování studie Optimalizace správy veřejné zeleně v zastavěné části
města u autorizovaných architektů – krajinářská architektura – Ing. Pavla a Ing. Ivany Popelových, České Budějovice. Tato studie (březen
2017) hodnotí stav zeleně na celkem 31 místech
v zastavěné části města, který je vyhodnocen
ve smyslu sortimentu, stáří, zdravotního stavu

rá byla prováděna v průběhu zimních měsíců
letošního roku. Studie, kterou má k dispozici
pověřený pracovník odboru životního prostředí
MěÚ i Správa města Soběslavi, by měla sloužit
jako obecný návod pro následnou údržbu zeleně
popř. její obnovu.

Foto: Michaela Nováková

a efektivity jeho údržby. Studie se dále podrobně věnuje některým lokalitám jako např. Promenádě u Polikliniky, parku u Hlásky, parčíku
u sv. Víta. V těchto lokalitách je proveden podrobný dendrologický průzkum a na základě
zjištěného zdravotního stavu dřevin je navržen
konkrétní seznam nutných opatření. Součástí dílčích projektů je podrobná inventarizace
dřevin s geodetickým zaměřením stromů, kte-

Město na základě dané studie koncem tohoto
roku uvažuje se zahájením doporučených prací
na Promenádě. Tato plocha vyžaduje celkovou
postupnou rekonstrukci, která již částečně v minulých letech probíhala. Zásah dle studie je rozdělen do dvou etap blokové obnovy. Nejdříve
řeší odstranění lip a jírovců s nejhorším zdravotním stavem, aby bylo možné provést jejich
blokovou dosadbu (32 ks a 22 ks). Ve druhé etapě, která by měla proběhnout zhruba za pět let
od první etapy, řeší odstranění zbylých starých
jírovců a lip a výsadbu lipové dvouřadé aleje.
Uvedená studie je uložena a v případě zájmu
i k nahlédnutí na odboru životního prostředí
Městského úřadu v Soběslavi.
Ing. Marie Staňková, vedoucí OŽP MěÚ Soběslav
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ROZMÍSTĚNÍ NOVÝCH NÁDOB NA SEPAROVANÝ ODPAD
V rámci rozšíření a zkvalitnění možnosti třídění
odpadů bude v průběhu měsíce července 2017
vybudováno v Soběslavi šest nových stanovišt na tříděný odpad – lokalita „Pětidomí“, Na
Ohradách, Školní náměstí, ul. Družstevní, ul.
Nad Hvížďalkou, ul. Wilsonova. Na každém
stanovišti budou umístěny tři kontejnery - modrý na papír (noviny, časopisy, sešity, lepenka,
letáky), žlutý na plast (plastové obaly, folie,
polystyren, plastové předměty) a zelený na sklo
(obalové a tabulové sklo).
Již v červnu byla rozšířena síť kontejnerů na
textil o 2 kontejnery – ul. U Jatek a na sídlišti
Míru a byl doplněn 1 kontejner na plast na stanovišti naproti bývalému Otavanu.
Dále byly vyměněny již dosluhující kontejnery
od firmy Janovský, a to na 5 stanovištích (Nedvědice, Chlebov, Penny, sídliště Svákov a sídliště Míru).

Všechna tato opatření by měla vést k pořádku
okolo nádob a správnému třídění. Nemělo by
již docházet k ukládání odpadů okolo sběrných
nádob /krabice, igelitové tašky, pytle/ a ukládání vytříděných odpadů do nesprávných sběrných nádob. Ano, i toto se
děje! V polovině června
někdo vložil na stanovišti
u Penny vyřazené ošacení
do kontejneru na sklo – viz
foto – a způsobil tak problém nejen svozové firmě
RUMPOLD s.r.o, která
nemohla kontejner vyvézt,
ale i zaměstnancům Správy města Soběslav, s.r.o.,
kteří museli kontejner se
směsí skla a textilu ručně
vybírat. Proto nenechávejte vytříděný odpad vedle
nádob a k uložení vytřídě-

ných složek využijte příslušnou nádobu. Ušetříte tak práci a čas ostatních a přispějete k udržení
pořádku ve městě.
Ing. Jan Mošnička, odbor životního prostředí

LETNÍ KOUPALIŠTĚ V SOBĚSLAVI ZAHÁJILO SEZONU
minton, nohejbal. Půjčit si mohou i slunečníky.
Pro neplavce a malé děti jsou k zapůjčení kruhy, pěnové nudle, rukávky. Pro malé děti mají
možnost rodiče zakoupit také koupací plenkové
kalhotky, protože do bazénů je povolen vstup
pouze v plavkách.

V sobotu 10. června otevřelo své brány letní
koupaliště v Soběslavi. Už v pátek odpoledne
mělo možnost několik příznivců koupání vyzkoušet letošní kvalitu vody.
A právě na kvalitu vody se v Soběslavi velice
dbá, proto mohlo být koupaliště zpřístupněno
po všech důkladných měření a laboratorních
rozborech vody již v první polovině června.
„Kvalita vody je pro nás prioritní, začátkem
koupací sezony musíme dělat měření vázaného
a volného chlóru, pH, dusičnanů a celkového
organického uhlíku a mikrobiologické rozbory,
například na přítomnost legionelly a escherichiacoly. Na výsledky rozborů čekáme 8-10 dnů,“
sdělil nám Vladimír Falada, jednatel Správy
města Soběslavi, která koupaliště provozuje.
„Voda v bazénech se samozřejmě čistí denně,
sledujeme počet návštěvníků, který nám ukazuje, jaký objem vody je třeba doplnit. Za každého návštěvníka se denně vymění 60 litrů vody.
Voda z bazénů teče přepadem do akumulačních
nádrží ve strojovně, odtud jde přes pískové filtrační zařízení a automaticky se chemicky upravuje. Do bazénů se tak dostane voda vyčištěná

Foto: Michaela Pimperová
a upravená,“ informoval Falada.
Návštěvníci mohou i letos využít širokou nabídku služeb, které koupaliště poskytuje během
otevírací doby, která je denně včetně víkendů a svátků až do 20. hodiny. Samozřejmostí
je občerstvení včetně teplých jídel. Dále je pak
možné si půjčit u plavčíků za poplatek či zálohu vybavení k hrám, jako jsou ping-pong, bad-

NOC KOSTELŮ
Pátý ročník Noci kostelů je za námi a sluší
se poděkovat. V Noci jsme všichni na jedné
lodi, odpovídáme na pozvání. My, organizátoři, naši hosté, i vy, návštěvníci. To jediné,
co máme na počátku, je termín a motto. Je na
nás, zda zaplníme bílé místo plakátu, zda otočíme klíčem ve dveřích. Noc kostelů nás zve.
Není samozřejmostí a není akcí nařízenou, pořádanou shora nějakou oficiální autoritou. Roste
zdola a může vyrůst pouze tam, kde jsou lidé
ochotní dát něco ze sebe, kde jsou lidé ochotní
udělat něco navíc, kde jsou lidé ochotní vstoupit na neznámou půdu. K Noci nepotřebujete
oficiální struktury, natolik je prostá, potřebuje-

te však, aby vám existující struktury nebránily.
Děkuji tedy našim církevním společenstvím,
že ochotně pomáhají a spolupracují na Noci tak,
abychom v Soběslavi mohli mít jednu Noc jako
mozaiku navzájem propojených prvků. Není
to samozřejmost. Děkuji všem lidem v týmu
Noci, kteří každoročně pomáhají tvořit
a propojovat program. Děkuji našim hostům,
ať z blízka či z daleka, díky kterým má Noc obsah.
A děkuji především vám, návštěvníkům, protože díky vám se Noc děje.
Zdeněk Kozlíček

Pro letošní sezonu se mírně zvýšilo vstupné
na koupaliště. Jak nás informoval Vladimír
Falada, tak od první koupací sezony v červenci 2011 zatím nebylo vstupné nijak upravováno. V návaznosti na stoupající náklady spojené
s úpravou a rozbory vody, technickou údržbou
bazénů a celého komplexu koupaliště a školení
personálu bylo nutné přistoupit k mírnému zvýšení cen vstupenek. Jedná se o navýšení v řádu
desetikoruny. Přesto je koupání v Soběslavi
oproti jiným bazénovým komplexům v okolí nejvýhodnější. Svědčí o tom i velký zájem
návštěvníků z okolních měst a obcí, například
Bechyně, Sezimova Ústí, Tábora, Českých Budějovic, kteří se každý rok na soběslavské koupaliště rádi vracejí i přesto, že mají možnosti
koupání ve svém bydlišti.
-pim-
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Noc kostelů ve fotografiích

1.  Do Noci kostelů se zapojila i kavárna Zrnko cafe, ve které si mohli návštěvníci odpočinout u šálku lahodné kávy při putování mezi
kostely.
2. Z
 ajímavý program nabídl kostel sv. Víta, kromě koncertu předního
varhaníka Jaroslava Tůmy mohli návštěvníci vyslechnout přednášku
Filipa Outraty, který se zabývá otázkou soužití různých kultur, náboženství a civilizací.
3. V
 parku před kostelem sv. Marka si mohli zájemci vyzkoušet žonglování a různé kejkle.

3

1
( Foto: Michaela Pimperová)

2

NEDVĚDICE, MYSLKOVICE I SOBĚSLAV ŽEHNALY V ČERVNU ZVONY
V červnu byly ve třech městech na Soběslavsku slavnostně požehnány nové zvony, které vznikaly v dílně myslkovického zvonaře Michala Votruby. Velmi pěkné umělecké provedení myslkovického a nedvědických zvonů je dílem akademického malíře Václava Hrůzy, který koncem června zahájil sezonu uměleckých
výstav v Galerii v kostele sv. Marka. Žehnání zvonů provázela velká sláva, kterou doprovodilo na dechové nástroje hudební uskupení pana Ladislava Blehy.
V Soběslavi byl koncem měsíce požehnán malý zvon ku příležitosti oslav svátku patronů města sv. Petra a Pavla.

NEDVĚDICE
Do Nedvědic se zvony vrátily 10. 6. po 75 letech. V roce 1942 byly oba velké zvony odvezeny
nacisty a ve věžičce kostela sv. Mikuláše zůstal pouze ten nejmenší, umíráček. Všechny tři mají
svá jména. Největší a zároveň nejtěžší zvon váží 129 kg a jmenuje se Mikuláš, o něco menší
Václav váží 78 kg. Nejmenší a nejstarší zvon Jan Nepomuk, který vyzvání nedvědickým obyvatelům již od roku 1928 a nyní byl také opraven, váží 18 kg. Zvony požehnal světící biskup českobudějovické diecéze Mons. Pavel Posád. Poté byly převezeny slavnostně zdobeným koňským
povozem za doprovodu vyhrávající kapely a průvodu přihlížejících ke kostelu sv. Mikuláše. Před
svatou mší starosta města Jindřich Bláha, spolu se světícím biskupem Pavlem Posádem, starostou
moravské Nedvědice a kmotrami Annou Rypáčkovou a Růženou Novákovou zvony slavnostně
poklepali. Vyzdviženy byly pro svou hmotnost jeřábem a Nedvědicemi poprvé zazněly po 12 h
odpolední.

MYSLKOVICE
V Myslkovicích byl nový zvon požehnán v rámci oslav 650. výročí od první písemné zmínky
obce. Žehnání Antonína Paduánského se ujal soběslavský děkan Jan Hamberger za přítomnosti
starosty obce Myslkovice Jiřího Vrhela, Michala Votruby a čestného hosta senátora Jaroslava
Větrovského, který v parku před zámečkem zasadil lípu spolu s hrabětem Evženem Wratislavem.
Promluvila také kronikářka obce Marie Hodinářová, která představila a s Janem Hambergerem
posléze požehnala novou pamětní knihu. Ta byla vydána ku příležitosti výročí obce a doplněna
nádhernými ilustrační fotografiemi občanského sdružení Fotoklub v Myslkovicích. V tamním
zámečku si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu fotografií Fotoklubu a obrazů soběslavského umělce Bohuslava Sýby. V areálu bylo přichystáno občerstevení, ke kterému zahrály kapely
Jižani a Marathon. Pamětní knihu lze zakoupit v úřední dny na obecním úřadě v Myslkovicích.
-min-

Svěcení zvonů v Nedvědicích,
Zdroj foto: Táborský deník

Svěcení zvonu a oslava 650. let od 1. písemné
zmínky obce, Foto: Michaela Nováková
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Soběslav
V neděli 25. 6. byl při příležitosti oslav svátku sv. Petra a Pavla požehnán také malý zvon
v Soběslavi. Žehnání se ujal veselský děkan
Stanislav Brožka za účasti Jana Hambergera
a Michala Votruby. Zvon nese označení LP
2017 a zmínku, že byl pořízen ke 100. výročí
zjevení Panny Marie ve Fatimě. Připomíná nám
tedy událost, ke které údajně došlo v portugaleském městě roku 1917.
Umístěn byl do věžičky sanktusníku.
Původní zvon, pocházející z 18. století, byl

za 2. sv. války zrekvírován pro válečné účely. Jeho nástupce pocházel z Prachaticka,
v současnosti ale nebyl v takovém stavu, aby
mohl dále sloužit svým účelům. Pěkná slova
pronesl tvůrce zvonu Michal Votruba, který
ve svém projevu zmíňil, že „když se pořizují zvony, znamená to, že doba není zlá. Tady
v okolí se zvonů pořídilo dost. Snad tomu tedy
tak bude.“ Doufejme, že doba bez válečných
konfliktů nás bude provázet i nadále.
Více fotografií v barevném provedení naleznete

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Tereza Rošková
Matěj Novák
Emma Lukešová
Lilian Pytlíková
Jakub Matoušek
Nela Boubelíková
Jan Duda
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Jiří Fiala
Jiřina Bačáková
Marta Zedníková
Božena Sechovcová
Běla Švecová
Jaroslav Šíp
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Poděkování
za křížovou cestu
V červnové Hlásce jsme se dočetli
o první Svákovské křížové cestě,
která byla 13. května požehnána
za přítomnosti mnoha obyvatel
Soběslavi a okolí. Abychom prvně
zhlédli a další roky se mohli těšit
z této neobyčejné cesty, musel někdo mít na jejím počátku nápad
a ten zrealizovat. Lidí, kteří se
snažili o uskutečnění této bohulibé
myšlenky, bylo jistě více, ale jeden
z hlavních realizátorů byla paní
Věra Hanzalová, které patří vedle
ostatních velké díky. Nesmím zapomenout jmenovat ani pana faráře
Jana Hambergera, ostatní dobrovolníky z fary a ty, kteří finančně
nápad podpořili. Martin Mikula
jako tvůrce jednotlivých zastavení
ukázal svou dovednost a schopnost. Snad se mnou vedení města
i Vy, vážení občané, souhlasíte,
když říkám: Díky, Věrko, Tobě
i všem ostatním za Vaši práci.
Marie Kinkorová

na www.musobeslav.cz - Infocentrum - Informační středisko - aktuality.
-min-

Že čas rány hojí, je jen pouhé zdání. Stále je v srdci bolest
a smutné je vzpomínání.

Vzpomínáme

Dne 28. 7. 2017 uplyne šest
smutných let, co nás navždy
opustila milovaná maminka Ivana Pavlátová ze Soběslavi. Děkujeme všem za tichou vzpomínku. Syn Daniel, dcera Kateřina
a maminka Marie.

Dne 26. 7. 2017 uplynulo 6 let,
co nás navždy opustil milovaný
manžel, tatínek, bratr, strýc pan
Jaroslav Pospíšil.
Kdo jste ho znali, věnujte mu
společně s námi tichou vzpomínku. S láskou vzpomíná manželka
Stanislava, dcery Lenka a Lucie,
bratr Antonín a František s rodinami, příbuzní, přátelé a kamarádi.

Dne 23. 6. uplynulo 10 let, co
nás navždy opustila paní Marie
Bártová ze Soběslavi. S úctou
a láskou na ni vzpomíná dcera
Marie s manželem, syn Miroslav s manželkou, snacha Alena,
vnoučata a pravnoučata.

Jsou lidé, kteří pro nás znamenají víc, než ostatní.
O to těžší je naučit se žít bez nich.
Dne 30. 7. uplyne 10 let, co nás navždy opustil náš milovaný syn, bratr a kamarád Radim
Mašek.
S láskou vzpomínají rodiče, sestry a kamarádi.
Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi.

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli v pátek 16. 6. rozloučit s panem Ivanem Bozkem
a za květinové dary. Rodina Bozkova

Pozvánka do Galerie v kostele sv. Marka

Vít Vavřinec Pavlík – obrazy, fotografie
Vernisáž výstavy se uskuteční výjimečně v úterý
1. 8. 2017 v 18 h a potrvá do čtvrtka 31. 8. 2017
do 17 h.
Mgr. Vít Vavřinec Pavlík (1976) žije a tvoří v jihočeských Volarech. Absolvoval obor učitelství
pro umělecké školy na Jihočeské univerzitě
v Českých Budějovicích. V současnosti působí jako
ředitel Základní umělecké školy ve Volarech a jako
předseda Asociace jihočeských výtvarných umělců.
Umělecky se profiluje v oborech monumentální
malby, kresby a projekční fotografie.
Uměleckou inspiraci nachází v šumavské přírodě,
kde od narození vyrůstal. Nevytváří realistické
ztvárnění míst, ale rázovitost šumavské krajiny
zachycuje svými prožitky, vzpomínkami a pocity expresivní abstraktní formou až geometrického
výrazu. Díla se vyznačují kontrastní barevností, dynamikou a výraznou kompoziční skladbou. Kromě
malby a kreseb umělec používá ojedinělou fotografickou metodu projekční fotografie, kdy fotografuje
na lidském těle promítnuté obrazy.
Svá díla četně vystavuje doma i v zahraničí

V. V. Pavlík – Etuda V, kresba
- ve Francii, Německu, Rakousku, na Slovensku
a v USA. Získal mezinárodní ocenění v Německu
(1993, 2006) a na Slovensku (2006).
Zveme na výstavu a těšíme se na Vaši návštěvu. Výstava je v galerii otevřena do 31. 8. ve dnech úterý
– neděle v 10-12 a 13-17 hod.
Ak. soch. Václav Hrůza, kurátor výstavy

červenec 2017

10

DĚTI SE NA SVÁKOVĚ POTKALY SE STRAŠIDLEM DOUDLEM
V sobotu 27. května pořádala Renata Jelenová
ve spolupráci s MŠ Nerudova a KDMS pochod

za strašidlem Doudlem. Děti se tak na chvíli
ukryly před tropickými teplotami do stinného
svákovského lesa, který je opředen tajemnou
legendou o strašidlu Doudlo, o kterém vznikla i
stejnojmenná kniha Miroslava Krejči. Rodiče se
se svými malými ratolestmi sešli u věže Hlásky,
odkud putovali podle mapy k rozhledně Svákov
a ke kapli Panny Marie Bolestné, kde na ně čekalo strašidlo Doudlo. U kaple se sešli s paní
Jelenovou a její dcerou Terezou Rašovou. Tam
mohli přihlížející ukázat, jak moc příběh o strašidlu Doudlo znají. Tereza Rašová předčítala
dětem úryvky z knihy, občas ale vynechala určitou část. Pokud děti uměly text doplnit, dostaly

odměnu. Poté se v přírodě na Svákově tábořilo,
hrálo na kytaru a opékaly špekáčky. 		
			 -min-

Foto: MŠ Nerudova

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
ZUŠ OPEN
Dne 30. 5. proběhla v knihovně vernisáž žáků Základní umělecké školy v Soběslavi v rámci akce ZUŠ OPEN. Prohlídka nádherných obrazů a výkresů
byla obohacena hrou na housličky s doprovodem na klávesy. Děkujeme panu učiteli Vaňkovi, jeho žákům a paní učitelce Pechové za hudební doprovod.
Pozvánka na výstavu
Srdečně zveme na výstavu amatérských fotografií paní Jiřiny Prágrové z Klenovic, která bude probíhat od 15. 7. do 31. 8. 2017 v prostorách městské
knihovny.
Pasování čtenářů
Jako každý rok, tak i letos proběhlo v měsíci
červnu pasování prvňáčků na čtenáře. Ve středu
7. 6. byli pasováni žáci ze ZŠ Komenského
a v pátek 9. 6. byli pasování žáci ze ZŠ E.
Beneše. Tohoto důležitého úkolu se zhostily
studentky třetího ročníku knihovnictví ze
Střední školy obchodu, služeb a řemesel z
Tábora. Děti musely přečíst krátký úryvek
z knihy, aby předvedly své dovednosti a poté
byly pasovány na čtenáře. Děkujeme za pomoc
studentkám z oboru knihovnictví ze Střední
školy obchodu, služeb a řemesel v Táboře, které
pro děti připravily bohatý program.
Anděla Poslušná

DRŽITELKA MAGNESIE LITERY ANNA BOLAVÁ BUDE ČÍST V SOBĚSLAVSKÉ KNIHOVNĚ
Třetí autorské čtení,
které připravil spolek
Soběslávka ve spolupráci s Městskou knihovnou Soběslav, proběhne na terase knihovny
ve čtvrtek 27. července od 18 hodin. Tentokrát přijede číst ze svých
knih loňská držitelka Magnesie Litery za prózu
Anna Bolavá. Její prozaická prvotina s názvem
Do tmy zavedla čtenáře do maloměstského světa
mladé ženy, která celý svůj život obětuje sbírání
léčivých bylin. Sběr je až posedlostí a nakonec
se stává ženě osudným. Druhá kniha s názvem
Ke dnu vyšla letos v květnu a volně navazuje
na předešlé dílo. Znovu se dostaneme do trochu

stísněného světa malého města, kde každý každému tak trochu vidí do talíře. Všechna osobní
dramata a tragédie jsou tak sdílena skoro celým
městečkem. Nejde ale o žádnou idylu, osobní
příběhy jsou velmi komplikované a neustálý
dozor okolí dělá situaci často ještě těžší.
Anna Bolavá prožila část života ve Vodňanech.
Ví tedy poměrně přesně, o čem píše. I my bychom se mohli v jejích knihách najít. Život
v našem městě nese také specifika maloměstského života. Chcete-li se o sobě něco dozvědět, přijďte si poslechnout autorské čtení Anny
Bolavé. Opět ho doplní decentní ochutnávka vín.
Zdroj foto: Soběslávka

Za organizátory Martina Plátová

červenec 2017

11
směrem, vždy jsem se vracel obohacen o nové
zážitky a poznání. Každý výlet mě utvrdil
v tom, kolik krás zde máme, a to vše doslova
na dosah ruky.“ Přijďte se na ně také podívat!
JIŘÍ STEJSKAL (1932–2015)

SMRČKŮV DŮM OTEVŘEN!
Šestou nocí v Blatském muzeu konanou 23. 6.
jsme po třech a půl letech slavnostně otevřeli
Smrčkův dům s novou etnografickou expozicí
„Život na Blatech a Kozácku“, tematickou
dětskou hernou, dlouhodobou výstavou
„Krajina Táborska ve výtvarném umění“
a sezonní výstavou fotografií Petra Mareše
„Táborsko“. Fotoreportáž z akce najdete
v srpnovém čísle. Smrčkův dům (stejně jako
naše další objekty – Rožmberský a Weisův dům)
je pro Vás otevřen až do 30. 9. denně kromě
pondělí v časech 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00.
PETR MAREŠ – TÁBORSKO

Výstavou v Rožmberském domě připomínáme
nedožité 85. narozeniny známého soběslavského umělce, docenta výtvarné výchovy
na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity
Jiřího Stejskala, a současně se snažíme poodhalit méně známou část jeho výtvarné tvorby.
Jádrem výstavy je totiž soubor Stejskalových
monotypů s motivy z jižních Čech, který je doplněn o dvě veduty Soběslavi, několik portrétů
a vybrané předměty z umělcovy pozůstalosti.
K výstavě vyšel i stejnojmenný katalog z edice založené v loňském roce s cílem trvale přibližovat tvorbu regionálních umělců. Vydání
katalogu podpořilo město Soběslav, díky čemuž
ho v pokladně muzea získáte za pouhých 49 Kč.

Výstava potrvá do neděle 30. 7.
ZDENĚK ŠIMEK (1927–1970)
Sochař Zdeněk Šimek, rodák z Veselí
nad Lužnicí, patří k významným autorům
českého sochařství druhé poloviny 20. století.
Na výstavě pořádané ve veselském Weisově
domě u příležitosti 90. výročí Šimkova narození
se setkáme s ranými pracemi ze školních
let (kresby a olejomalby), s modely plastik
realizovaných v jižních Čechách (Třeboň,
Dynín, Prachatice) a zejména s plastikami jeho
volné tvorby z 60. let. Kámen i dřevo plně
vyhovovaly jeho charakteristickému pojetí
abstrakce založené na čistotě formy, sumárnosti
tvarů a jasných křivkách materiálu. V prodeji
je publikace o díle Zdeňka Šimka. Výstava
potrvá do neděle 30. 7.
Do expozičních a výstavních sálů
Vás srdečně zve Daniel Abazid

Během přípravy nové expozice ve Smrčkově
domě jsme pro fotodokumentaci současného
stavu lidové architektury na Blatech oslovili
pětatřicetiletého fotografa Petra Mareše,
který vydal již druhou fotografickou knihu
o táborském regionu. Po prvním titulu „Tábor
– Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí“ je druhý,
nazvaný „Táborsko“, věnován celé oblasti
včetně Soběslavska a Veselska. A stejný název
nese i úvodní sezonní výstava v otevřeném
Smrčkově domě. Autor sám píše: „Kdykoliv
jsem se ze středu regionu vydal jakýmkoli

Rožmberský dům do 30. 7. vystavuje obrazy soběslavského umělce Jiřího Stejskala
Dne 2. června za slunného počasí uvedl Daniel Abazid, vedoucí Blastského muzea v Soběslavi, na nádvoří Rožmberského domu vernisáž výstavy významného soběslavského umělce Jiřího Stejskala. Události se zúčastnila také část umělcovy rodiny, včetně manželky Jaroslavy Stejskalové
a synů umělce Jiřího Stejskala a Aleše Stejskala. Ten na nádvoří promluvil o umělecké tvorbě svého otce a publiku přiblížil monotypy, které
tvoří jádro současné výstavy. Vernisáž doprovodilo na příčné flétny hudební uskupení NAPŘÍČ pod vedením Ivy Hovorkové.
Poslední výstava Jiřího Stejskala se odehrála před pěti lety v kostele sv. Marka za přítomnosti autora osobně. Tam bylo domluveno, že následující výstava bude uspořádána
v Rožmberském domě. A tak se také stalo.
„Tehdy jsme se potkali přímo před branou do někdejšího hřbitova před kostelem
sv. Marka. Pan Stejskal mi sdělil, že pořádá
výstavu k 80. narozeninám. Na místě jsme
se domluvili, že se výstava k jeho 85. výročí bude konat zde v Rožmberském domě.
Vloni jsem si na to vzpomněl a říkal jsem si,
že ten slib musíme splnit. Proto jsem byl moc
rád, když se mi vzápětí nabídl pan Vlastimil
Slabý, že nám autorsky s výstavou pomůže.
Bohužel, koloběh života je neúprosný, a tak
dnes výstavu otevíráme, ale již bez Jiřího
Stejskala,“ sdělil ve svém projevu Daniel
Abazid a dále dodal: „Rozhodli jsme se, že
výstavu uděláme trochu jinou než ty předešlé. Protože ze Stejskalovy tvorby asi nejvíce
známe rozměrná plátna a veduty měst, ať už
jihočeských, evropských či světových. Pan
Slabý přišel s nápadem ukázat komornější

tvorbu monotypů, které vždy stály v pozadí,
ale přitom jsou to nádherná díla.“ Vzápětí
starosta města Jindřich Bláha připomenul období záplav v roce 2002, kdy musela být díla
z tehdejší výstavy společnými silami vynesena z muzea a zachráněny tak byly i některé
z dnes vystavovaných obrazů. Několik slov

Výstava, Foto: Michaela Nováková

Aleš Stejskal promluvil o svém otci
a výtvarné technice zvané monotypy

přednesl také soběslavský fotograf, spoluautor výstavy a představitel Asociace jihočeských výtvarníků Vlastimil Slabý.

Umělec Jiří Stejskal byl dle slov Aleše Stejskala velice pilný, skromný a pracovitý
člověk a maloval 66 let. Vznikla o něm již
jedna publikace, Jiří Stejskal, retrospektiva
z let 1950 – 2012, která je k dostání i v infocentru. Daniel Abazid v rámci vernisáže
představil také novou publikaci, katalog Jiří
Stejskal, ve které naleznete více než polovinu
děl, která jsou umístěna na výstavě. Koupit si
ji v současnosti můžete v Rožmberském domě.

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

Program KD
do 30. 7. 		Vernisáž – Eliška Jakubíčková – malby, Miroslav Oliva
- keramické plastiky, Galerie v kostele sv. Marka
So - Po

1. 7. - 10. 7. 	Setkání s hudbou v Soběslavi – 9. ročník interpretačních kurzů
a festivalu komorní hudby 2017, koncerty se konají v KD,
Galerii v kostele sv. Marka, kostele sv. Víta, areálu letního koupaliště
a Kině Soběslav, vstupné dobrovolné

So - Ne 15. 7. - 16. 7. 	23. mezinárodní festival dechových hudeb – Kubešova Soběslav
2017, náměstí Republiky, vstupné 200 Kč, v předprodeji 150 Kč
Úterý
1. 8.
18.00 	Vernisáž – Vít Vavřinec Pavlík – obrazy, fotografie
			 Galerie v kostele sv. Marka

Dovolená v KDMS: 24. 7. – 13. 8. 2017

Připravujeme na září 2017:
Pátek

15. 9.

21.00 	koncert Čechomor, areál KDMS a Soběslavského hradu
v předprodeji 350 Kč, na místě 400 Kč

Sobota 16. 9. 		
Úterý

19. 9.

Soběslavské slavnosti Rožmberské 2017

19.00 	Miroslav Donutil – „Cestou necestou“ – srdečně Vás zveme na
příjemně strávený večer s vynikajícími příběhy Miroslava Donutila,
velký sál, vstupné 350 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST 		

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

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

SETKÁNÍ S HUDBOU V SOBĚSLAVI
1. 7. – 10. 7. 2017
Už po deváté bude počátkem prázdnin hostit město Soběslav festival komorní (nejen vážné) hudby a také vyhledávané interpretační kurzy. Přes 40 mladých houslistů, violoncellistů, klavíristů, varhaníků a pěvců se sjede do malebného jihočeského města za účelem intenzivní práce na vlastním vzdělání.
A zhruba stejné množství hostujících umělců navštíví během deseti dnů Soběslav, aby se zde představili ve dvanácti koncertech, a abychom se všichni společně
mohli opět na jihu Čech týden a půl setkávat s hudbou. Vstupné na všechny koncerty bude dobrovolné.

PROGRAM
sobota 1. 7.
kostel sv. Víta
18.00 + 19.00 KDMS
PUTOVNÍ KONCERT ORGANIZÁTORŮ
A LEKTORŮ
Taťána Klánská – kytara; Tomáš Strašil
– violoncello, Jiří Fišer, Jan Fišer, Štěpán Ježek
– housle; Zuzana Lászlóová - zpěv; Jan Steyer
– varhany; Tomáš Víšek, Silvie Ježková
a Alena Grešlová – klavír
neděle 2. 7.
kostel sv. Petra a Pavla
19.00
SMYČCE LETÍ PŘES STALETÍ...
Komorní soubor ARTI ALLEGRE představuje
skladby od baroka po současnost.

úterý 4. 7.,

pátek 7. 7.

KDMS 			 19.00
HOUSLOVÝ RECITÁL TOMÁŠE
VINKLÁTA
Tomáš Vinklát – housle; Renata Ardaševová
– klavír
Program: Beethoven, Bach, Schnitke,
Čajkovskij, Smetana, Kreisler
středa 5. 7.
kostel sv. Víta		
19.00
HUDBA ČESKÉ RENESANCE
Vokální soubor Dyškanti, um. vedoucí Martin
Horyna

Městské koupaliště 	 19.00
DOMÁCÍ VÝROBA ANEB PECKY
VŠECKY...
Tradiční open-air koncert na pomezí rocku, blues a jazzu kromě jiného připomene
100. výročí narození legendární jazzové zpěvačky Elly Fitzgerald!
Specialguest: Elena Sonenshine, zpěv, Petr
Hanzlík – kytary, zpěv; Adam F. Hanzlík
– kytara, mandolína a zpěv ; Viktor Jerman
– kytara; Radek Kašpar - saxofon a klavír; Tonda Šturma – basa, Jan Linhart a Tomáš Budín
– bicí; Jindřich Kocourek – steel kytara;
Program: světové i české jazzové, bluesové
a pop rockové skladby od 60. let po současnost.
KONCERT SE KONÁ ZA KAŽDÉHO
POČASÍ!
sobota 8. 7.
kostel sv. Marka		
19.00
GADREW WAY QUARTET

Zdroj foto: Setkání s hudbou

Umělecký vedoucí Ondřej Lébr, Daniel Klánský – basbaryton, Ondřej Lébr, Tomáš Hubka,
Jana Lébrová, Dana Truplová – housle, Anežka
Ferencová – viola, Janka Ivanecká – violoncello, Martin Zelenka – kontrabas, Edita Kellerová – cembalo.
Program: Händel, Hanzlík, Mozart, Suk, Bach
pondělí 3. 7.
Kino Soběslav		
19.00
NITKY
Hudebně – poetický projekt básní Suzanne
Renaud (manželky básníka a grafika Bohuslava Reynka) zhudebněných Ondřejem
Škochem (Chinaski); stylově se tento projekt
řadí k tzv. crossover music, v tomto případě jde
o nadžánrový mix akustického pop-rocku,
jazzu a folku...

Program: Nešpory v Českém Krumlově
v době posledních Rožmberků; Petr Vok
a hudba; Hudba baroka z jihočeských sbírek
(Adam Michna, B.M. Zelenka, Georg Reutter).
KONCERT NATÁČÍ ČRO 3 – VLTAVA!
čtvrtek 6. 7.
kostel sv Marka 		
11.00
MATINÉ ZUZANY LÁSZLÓOVÉ
Zuzana Lászlóová – zpěv, Alena Grešlová
– klavír
Program: Maďarská písňová tvorba
od FerenzeLiszta po současnost.
čtvrtek 6. 7.
kostel sv. Petra a Pavla

19.00

Ondřej Škoch – kytara a zpěv; Jan Linhart
– bicí; Petr Tichý – kontrabas, Štěpán Škoch
– flétny a saxofon; Darek Král – klávesy

HUDBA PRO DUŠI I DUCHA...
Přemysl Kšica – varhany; Karolína Bubleová
-Berková – soprán; Jan Verner - trubka;
Tomáš Strašil – violoncello

Program: písně z autorských alb „Nitky“,
„První sníh“ a „Prší na Habry“

Program: J. S. Bach, F. Buxtehude, J. Clarke,
H. Purcell, G. F. Telemann, R. Schumann,
P. Hanzlík
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Energické dívčí smyčcové kvarteto, Gabriela
Vermelho, Ludmila Budínská – housle; Helena
Vovsová – viola;Adriana Voráčková - violoncello
Program: lidové písně v autorských úpravách
G. Vermelho, soudobá česká i světová smyčcová tvorba.
neděle 9. 7.
koncertní sál ZUŠ
11.00
MATINÉ Z TVORBY ÚČASTNÍKŮ
KURZŮ
Program: je vždy připraven v průběhu kurzů
neděle 9. 7.

kostel sv. Víta

19.00

1. KONCERT ÚČASTNÍKŮ KURZŮ
Program je vždy připraven v průběhu kurzů
pondělí 10. 7.
KDMS 		
18.00
2. KONCERT ÚČASTNÍKŮ KURZŮ
Program je vždy připraven v průběhu kurzů
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MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB KUBEŠOVA SOBĚSLAV

15. 7. - 16. 7.
SOBĚSLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
SOBOTA 15. 7. 2017

SOBĚSLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
NEDĚLE 16. 7. 2017

12.00 h	Soběslavské mažoretky
vedoucí Miluše Moravcová, Vladimír Moravec

10.00 h

Třeboňská dvanáctka, kapelník Vladimír Stellner

12.00 h

Krajanka, kapelník Václav Hlaváček

12.00 h

Přímý přenos do vysílání Českého rozhlasu České Budějovice

12.20 h

Dechový orchestr Temelín, z.s. vedoucí Irena Kopáčková

13.20 h

Dětský folklorní soubor Ráček, vedoucí Dana Moravcová

13.40 h

Bludověnka, kapelník Miloš Příhoda

14.50 h

Veselá Sedma, kapelník Jan Sedlařík

16.00 h

„eine kleine dorfMusik“, kapelník Daniel Gollatz/ Rakousko

17.30 h

Veselka, kapelník Ladislav Kubeš

19.00 h

Die Blaskapelle Fürstenland / Švýcarsko

20.15 h

Jižani, kapelník Miroslav Dvořák

21.40 h

Lácaranka, kapelník Pavel Kadrnka

23.00 h

Babouci, kapelník Petr Shýbal

Program uvádějí Radka Macháčková (Radio Dechovka) a Miloň Čepelka

(vylosování soutěže Táborského deníku a Českého rozhlasu ČB)
13.30 h

Die Blaskapelle Peng, umělecký vedoucí Harald Reiss/ Německo

14.30 h

Dechová hudba Gloria, kapelník Zdeněk Gurský

15.30 h

Věnovanka, kapelník Václav Musílek

16.30 h

Babouci, kapelník Petr Shýbal

17.30 h

Budvarka, kapelník Vít Zuzák

18.30 h

Veselka, kapelník Ladislav Kubeš

19.20 h

Všechny dechové hudby společně zahrají za řízení Gerharda
Sulyoka (Rakousko) a Jaroslava Zemana skladby:
„Borkovická polka“ (Ladislav Kubeš/ Jiří Vostrovský)
„Moje česká vlast“ (upravil Ladislav Kubeš, text: Zdeněk Beneš)

KONCERTY KOLEM SOBĚSLAVI - začátek ve 14.00 h
BORKOVICE
Veselka, kapelník Ladislav Kubeš
		Die Blaskapelle Fürstenland / Švýcarsko

„Od Tábora až k nám“ (upravil Ladislav Kubeš, text: lidový)
Program uvádějí Kateřina Hálová a Blanka Tůmová

KLENOVICE
„eine kleine dorfMusik“, kapelník Daniel Gollatz/ Rak.
		Dechový orchestr Temelín, z.s. vedoucí
		
Irena Kopáčková
TUČAPY		
Die Blaskapelle Peng, umělecký vedoucí Harald 		
		Reiss/ Německo
		Třeboňská dvanáctka, kapelník Vladimír Stellner
ŽELEČ		

Jižani, kapelník Miroslav Dvořák

Foto: Vlastimil slabý

Jak jsme cestovali s Bobem a Bobkem
Cestování je fajn. Ještě lepší je ale cestovat
s partou skvělých lidí nebo třeba s pohádkovými postavami. V pátek 16. 6. tuto možnost

využily děti, které se zapojily do zábavné
stezky Soběslaví nazvané S Bobem a Bobkem

na cestách. Tyto dvě večerníčkové postavičky
je pozvaly na cestu kolem světa, během které děti plnily různé úkoly. Z České republiky
se děti vyzdobené bílými králičími uchy dostaly
na Severní pól, kde chytaly ryby pro eskymáka.
Dopluly do Ameriky za Indiány, kteří je naučili
házet lasem. Přes půl světa se dostaly do Číny,
kde je přivítala Číňanka s kelímky rýže. Cesta
z Číny vedla do Itálie, země těstovin a kečupu,
odkud je to „co by kamenem dohodil“ do Indie. V Indii se mohly děti proletět na kouzelném
koberci, který si s nimi trochu pohrál a připravil jim těžký rébus. A z Indie se děti dostaly
do Austrálie k protinožcům. Vyzkoušely si skákání v pytli a mohly se tak na chvíli vžít do kůže
klokanů. Cíl jejich cesty byl zpět v Čechách,
resp. na nádvoří Soběslavského hradu, kde pro
ně bylo připraveno tvoření a také malování
na tvář. Sladkou odměnu za zdárné absolvování

Foto: Michaela Pimperová
cesty si děti vzaly s sebou do kulturního domu,
kde vystoupilo Divadlo mladých Tábor se svou
pohádkou Z pekla štěstí. Cestovatelskou akci
pro děti pořádal spolek Rodičovské centrum Sobík spolu s kulturním domem.
-pim-
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PLOVÁRNOU ZNĚLO COUNTRY
Za vším stojí bratři Snášelové. Pavel (DJ Pája) pořádá již několik let
na soběslavské plovárně letní diskotéky. Jeho bratr Josef (Pepa), soběslavský
rodák, žije v Písku a hraje a zpívá v píseckých country kapelách Kamarádi
z pískoviště a Hastrmani, v nichž zpívá i jeho žena Miluška. Od něho vzešel nápad uspořádat na plovárně něco jiného, hudební akci ve stylu country.
Do nápadu se zapojily rodiny obou bratrů, spojily se s přáteli, známými
a příznivci tohoto stylu a společně dali dohromady nejen kapely, ale sehnali
i dostatek sponzorů. Největší zásluha o to, že se festival uskutečnil, patří kamarádu a Soběslavákovi Karlu Rampírovi (Rampa), který pracuje v pivovaru
Kněžínek a věnoval na organizaci k provedení této myšlenky hodně ze svého
volného času. A tak se mohla uskutečnit akce, která se konala na soběslavské plovárně v sobotu 3. června. Dá se říci, první ročník festivalu s názvem
Soběslavská country plovárna aneb Kamarádi pro kamarády.
Z Písku přijely kapely Kamarádi z pískoviště a Hastrmani, v nichž, jak jsem
již zmínila, hraje a zpívá Pepa Snášel a zpívá jeho žena Miluška, oba doplnili
i sestavu soběslavské kapely Veteráni. Dále zahrály výborné kapely Ohaři,
Standard, A proč ne. Opět jsme se mohli přesvědčit, jak úžasné a nadšené
muzikanty tohoto žánru v Soběslavi máme, v čele s bratry Čapkovými, a také
proto, že Soběslaváci hrají ve všech zúčastněných kapelách. Celý odpolední
a večerní program výtečně moderoval muzikant a tanečník country tanců Bohuslav Blažek (Bohouš).

Foto: Michaela Nováková
Jedním z vrcholů večera byla společná gratulace rodiny a všech muzikantů
k šedesátinám Josefa Snášela s předáním krásného dortu v podobě hudební knihy, který upekla Jana Čápová, za což jí samozřejmě patří poděkování
od všech zúčastněných. Country odpoledne se vydařilo i díky příznivému
počasí a velké účasti posluchačů. Vydařilo se i tím, že se podařilo získat
z akce i nemalé množství korun. Výtěžek bude věnován na vybudování kvalitního dětského hřiště na plovárně, místo velice zastaralých prvků, které jsou
již pro dětí spíše nebezpečné než sloužící zábavě. Jak mi řekl prezident festivalu Pavel Snášel, díky velice kladnému ohlasu na tuto akci, se pořádající i
muzikanti dohodli, že se pokusí pokračovat a doufejme, že se country festival
stane další soběslavskou tradicí a příští rok se můžete těšit na jeho druhý ročník ve stejném termínu, tedy první červnovou sobotu.
Poděkování za uskutečnění festivalu patří všem, kteří se o celý program zasloužili, jak pořadatelům, muzikantům, tak i všem, kteří se zúčastnili coby
výborné obecenstvo, a hlavně přispěli na dobrou věc.
Poděkování patří i sponzorům. Hlavním sponzorem byla společnost GARNEA, dalšími DIESEL
CENTRUM - Petr Rada s.r.o., Voda, topení, plyn - Šťastný s.r.o., GOLIAT _ František Pazdera,
Sloupárna Majdalena s.r.o., Drs Miroslav - Debrník, Jindra Škoda auto, Autodíly Soběslav, Pivovar
Kněžínek, Město Soběslav, BOBEŠ Stavitel, OVB - Hák Jiří, LOČESO, FERT a.s., Občerstvení
na plovárně Radek Janovský. Poděkování patří i Kulturnímu domu města Soběslavi a Kulturnímu
domu Písek za zapůjčení pódia a Spartaku Soběslav za zapůjčení prostoru na plovárně.

Dagmar Pekáriková
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MŠ NERUDOVA
POLICIE VE ŠKOLCE
Další nevšední dopoledne
čekalo na děti v pondělí 12. 6. 2017 na školní
zahradě mateřské školy. Navštívila nás pprap.
Romana Šuléřová z obvodního oddělení
Policie ČR v Soběslavi. Dětem vyprávěla
o bezpečném chování na silnici při přecházení
a jízdě na kole. Největším zážitkem pro děti
bylo vyzkoušení neprůstřelné vesty, ukázka
pout, obušku, policejní uniformy, vyzkoušení
čepice či helmy. Prohlédnout si policejní auto
a sednout i za volant, to si vyzkoušeli snad
všichni.
Z oddělení kynologických činností nás navštívili psovodi s pejsky jmény Falkon a Atrey.
Teď začala ta správná podívaná. Děti se ani
nepohnuly a sledovaly ukázku výcviku policejních pejsků. Bylo se opravdu na co dívat.
Na závěr nás navštívili policisté z dopravního inspektorátu v Táboře, kteří také dovolili
dětem nahlédnout do policejního auta. Paní
pprap. Romana Šuléřová z obvodního oddělení policie v Soběslavi vše zajistila a zorganizovala a za to jí patří velký dík. Děkujeme
všem, kteří se na programu dále podíleli.
Foto: MŠ Nerudova

Ve školce se pořád něco děje
Měsíc červen, poslední školní měsíc, přinesl našim dětem
spoustu akcí, které jsme připravily. Koncem května sluníčková
a měsíčková třída vystoupila s hudebním programem ke Dni
matek v Senior-domě. Děti zatančily, zazpívaly a popřály hodně
zdravíčka. Dárečky pro babičky nesměly chybět. Velké díky patří
Pavle Marešové a Ladě Haplové, které se o naše nejmenší vždy
vzorně postarají.
Posledním rozloučením předškoláků ze sluníčkové a měsíčkové
třídy bylo závěrečné vystoupení pro rodiče v KDMS a to 25. 5.
Bylo se opravdu na co dívat. Děti byly úžasné, šikovné a daly
do vystoupení vše, co se v mateřské škole naučily. Byly odměněny
zaslouženým velkým potleskem.

Návštěva u hasičů
Velmi zajímavé dopoledne jsme prožili s dětmi ve středu
7. 6. Navštívili jsme HZS PS v Soběslavi. Bylo se opravdu
na co dívat. Nejvíce děti zaujalo předvedení hasičského auta
a jeho výbava. Obrovským zážitkem pro ně bylo vyzkoušení
hasičské helmy, obleku a použití hydraulických nůžek. Stříkání
vody na cíl vyzkoušeli snad všichni. Kamarádi hasiči měli pro
děti připravený zajímavý a poučný program. Moc děkujeme.
Na závěr si děti prohlédly vybavení sanitky rychlé záchranné
služby. Děkujeme jmenovitě řidiči záchranky V. Dusíkovi, který
byl dětem velmi dobrým vypravěčem a kamarádem. Všem
hasičům, kteří se podíleli na dopoledním programu a těšíme
se na další spolupráci.
Kolektiv MŠ Nerudova

MŠ DUHA
Konec školního roku ve znamení výletů
V červnu jsme využili krásného počasí, vyráželi jsme s dětmi
na pěší výlety po okolí Soběslavi a poznávali jsme naše město.
Ti nejmenší, modráskové, vyrazili s batůžky na farmu pana Kubeše,
kde se dozvěděli, co všechno zvířata jí, jaký z nich máme užitek
a společně s panem Kubešem je i nakrmili. Ostatní třídy vyjely
na výlet autobusem, děti z oranžové třídy do naší školkou oblíbené
ZOO ve Dvorci u Borovan. Místní ZOO má menší rozlohu a je tak
akorát pro malé nožičky tří a čtyřletých dětí. Děti z červené třídy
se vydaly za kulturou, na pohádku do otáčivého hlediště v Týně nad
Vltavou. Divadlo máme ve školce celkem často, ale když se s dětmi hlediště poprvé roztočilo, úžasem ani nedýchaly. Předškoláci
ze žluté, zelené a hnědé třídy zase jeli autobusem
za dobrodružstvím, přesně řečeno do Krokodýlí
ZOO v Protivíně. Vidět naživo krokodýly bylo
pro předškoláky velkým zážitkem, stejně tak jako
výstava koster zvířat.
V červnu se také všechny děti rozloučily se svou třídou, po prázdninách postoupí zase do jiné barvy a ty nejstarší, ty už bude čekat
první třída.
Dětem, rodičům i vám, čtenářům Hlásky přejeme prosluněné léto.
Kolektiv MŠ DUHA
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MATEŘSKÉ ŠKOLY STUŽKOVALY SVÉ PŘEDŠKOLÁKY
Děti z MŠ Nerudova se 5. 6. rozloučily s pohádkovým světem her. Od září
nastupují do školy. Na stužkování v Kině Soběslav dostaly obrázkovou knihu o zvířatech a pamětní list.

V úterý 20. 6. proběhlo v kině slavnostní rozloučení dětí z předškolních tříd (zelené a hnědé), které po letních prázdninách odcházejí
do základních škol.

Již poněkolikáté se v příjemném prostředí soběslavského kina konalo stužkování předškoláků z MŠ Nerudova. Děti se dostavily do sálu
ve velkém počtu v doprovodu svých rodin. V úvodu zazpíval sbor soběslavského gymnázia Melodico. Poté uvedla stužkování ředitelka MŠ Nerudova Eva Kuklová a všichni předškoláčci si postupně převzali pamětní list
a dar v podobě obrázkové knihy. Ocenění se dostalo i učitelkám, které
obdržely růži od ředitelky mateřské školy.
-min-

Slavnostní odpoledne uvedla ředitelka MŠ Duha Alena Krejčová spolu s hudebním vystoupením Terezie Jirekové ze základní umělecké školy, která zahrála na klavír. Další program už byl
pod taktovkou dětí z jednotlivých tříd a jejich paní učitelek. Děti
se se školkou loučily písničkami a tancem, dokonce na podiu poletovaly i bubliny. Na památku dostaly pamětní medaile, diplom
o absolvování školky a DVD s fotografiemi z posledního školního
roku. 						-pim-

Foto: Michaela Nováková, Michaela Pimperová

ZŠ KOMENSKÉHO
Výlet do Legolandu
Vítězstvím v anketě Zlatý Ámos se nám podařilo vyhrát i hlavní cenu soutěže – zájezd pro
učitele a jeho třídu do německého Legolandu
zdarma.
V pátek 19. května v noci nečekali před školou jen žáci 8. A, čekalo tady celkem 47 dětí
a dva učitelé. Děti vítězné třídy jely do Německa zdarma, ostatní zaplatili zvýhodněnou cenu.
V půl třetí přijel autobus cestovní kanceláře
CK 2 a my jsme vyrazili směr Mnichov.
Cesta autobusem měla trvat přes šest hodin.
Říkali jsme si, že děti ihned po nástupu do autobusu usnou a probudí se až v cíli. Pravdou bylo,
že někteří spali pár minut, někteří až hodinu,
většina ale nezamhouřila oči vůbec.
V Německu nás přivítalo krásné slunečné
počasí, které bohužel celý den nevydrželo. Již
před Legolandem se obloha zatáhla a sluníčko
se ztratilo za mraky. Naštěstí pršet začalo až odpoledne. Do té doby jsme měli čas vyzkoušet
všechny možné atrakce, zhlédnout neuvěřitelné množství postav, zvířat a předmětů (všechny postavené z Lega), navštívit 4D kino nebo
podmořské akvárium, kde na nás čekali žraloci,
manty a jiné potvory.
Děti nejvíce zaujaly atrakce, kterých je v Legolandu opravdu požehnaně. Zatímco žáci obdivovali různé horské dráhy, my učitelé jsme
pokukovali po klidných projížďkách lodičkou,
autíčkem, apod. Zanedlouho jsme ale ve vozít-

ku horské dráhy seděli také a užívali si pocit,
který – jak napověděla tabulka u vstupu na dráhu – zažívají pouze piloti formule 1, parašutisté
nebo sebevrazi. Celý den proběhl v naprostém
pořádku. Děti se po areálu pohybovaly samy,
jen se vždy po dvou hodinách musely přijít nahlásit a přepočítat. Naštěstí se všichni žáci chovali vzorně a na domluvené srazy přišli vždy
včas.

V půl sedmé jsme se opět nalodili na autobus, převlékli mokré oblečení a vyrazili zpět
do Soběslavi. Cesta zpět utekla rychle, protože
všichni byli unavení a celou dobu prospali.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem žákům
za bezproblémové chování, panu učiteli Ježkovi
za pomoc při organizaci zájezdu a cestovní kanceláři CK 2, která celý výlet zprostředkovala.
 			
Mgr. Lukáš Lis
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I-BOCCIA - O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA SOBĚSLAVI
Dne 17. 5. proběhl ve sportovní hale v Soběslavi první ročník turnaje v integrované Boccii. Pořadatelem byla Diakonie Rolnička. Mezi
pozvanými účastníky turnaje byla tři družstva z Rolničky v Soběslavi a tři z Českých
Budějovic, dvě z Tábora, jedno z Borovan.
Dále byly přizvány školy, a to ZŠ Komenského a ZŠ E. Beneše. Po zahájení turnaje začaly nelítostné boje o postup do play- off. Naše
družstvo se proplétalo vyřazovacím pavoukem stále výš a výš. Nakonec se dostalo spolu s Pohodáři (Arpida České Budějovice)
až do samotného finále turnaje v iBoccie.
V úžasné atmosféře naše družstvo zvítězilo
a získalo překrásný putovní pohár. Celý turnaj
dokázal, že některé životní překážky dokážou
být docela bezvýznamné.
Ilona Klimešová

Malovaly jsme kontejnery

Zleva doprava: Stiborová Adéla, Šimečková Karolína, Holasová Kateřina, Arnoštová Nikola, Štefanová Adéla, Nejedlá Lucie
a Viturková Kamila. Foto: ZŠ Komenského

V úterý 16. 5. jsme my, holky
z 8. B, konečně malovaly kontejner na plasty u Gymnázia
v Soběslavi. Výtvarnou soutěž
na pomalování vyhrála Kamila
Kůrková s Andreou Snášelovou
a pozvaly si mě a Simonu Mazurovou ke spolupráci. Jako dozor a výpomoc fungoval náš pan
učitel Žák. Práci jsme si i přes
nepříjemné sluníčko a bolavé
nohy ze školní olympiády společně užili a kontejner se nám
vydařil. Tímto chci poděkovat
panu učiteli Žákovi, že nám vše
dobře připravil a umožnil.
Aneta Jindrová, 8.B

S UČITELEM PAVLEM VAŇKEM O FESTŽÁKU A TVORBĚ ANIMOVANÝCH FILMŮ
ZUŠ Soběslav pořádala 21. května již pátý ročník festivalu žákovských filmů – Festžák. I tento ročník zorganizoval jménem školy učitel výtvarného
oboru na soběslavské ZUŠ Pavel Vaněk. Tento festival máme pouze v Soběslavi a vděčíme za něj právě Pavlu Vaňkovi, který si vše zajišťuje sám,
od organizace po propagaci a tvorbu webových stránek festivalu. Pro děti je zážitkem vidět filmy na velkém plátně. Promítnout je před zraky svých
spolužáků a dalších návštěvníků je motivuje do další práce. Jako odměnu za odvedenou práci navíc dostanou diplom a věcné dary. Festival podporuje
KDMS, který propůjčuje k této příležitosti ZUŠ Soběslav prostory kina.
Návštěvníci mohli zhlédnout převážně animované filmy dětí a mládeže z různých krajů České
republiky a ze slovenského Popradu. V závěru
festivalu byl odvysílán dokumentární film z dílny studentů Filmové školy v Písku. Také ZUŠ
Soběslav představila svůj soubor animovaných
filmů. Kdo video neviděl, může zhlédnout krátký sestřih na adrese http://www.festzak.eu/
index.htm, kde bude v dohledné době umístěn
i sestřih z průběhu letošního festivalu.
Festžák je již nyní za námi, ale redakci
Soběslavské hlásky zajímalo, jak film v podání
žáků vzniká. Pokud Vás tato umělecká tvorba
zaujala, můžete si o ní přečíst v následujícím
rozhovoru s Pavlem Vaňkem.
V průběhu festivalu jsme měli možnost
zhlédnout řadu animovaných filmů, při
jejichž tvorbě byly použity různé techniky.
Jak bylo vytvořeno video, se kterým
se zúčastnila ZUŠ Soběslav?
Tvorba videa je pro děti poměrně komplikovaná. Skládá se ze tří částí. První je malované, nebo
kreslené pozadí. Většinou je ve formátu A2 nebo
A1. Nepřehýbá se, pouze se ohne, aby nebylo
vidět, kde začíná horizont. Jednotlivé postavy
modelujeme z plastelíny, která má trochu jiné
vlastnosti než modelína a hlavně netvrdne. Díky
tomu již třetí rok můžeme pracovat se stejnými zásobami a pouze dokupujeme barvy a staré
pomůcky recyklujeme. Je to pěkné také v tom,
že se dají dělat velké postavy, jako třeba Shrek
ve videu, který byl ve skutečnosti 20 cm vysoký.
Jakým způsobem pak dotváříte pohyb postav?
Všechno se nafotí fotoaparátem. Takže každý
jednotlivý pohyb postavy vůči pozadí se musí

(směje se), ale chci děti nechat, aby si odvedly práci samy nebo ve skupinkách. Na druhou
stranu s nimi mám nyní rozpracovaný film,
který je již více řízený. Kde jsem napsal scénář
a děti pak připravují jednotlivé záběry a ve
velkém týmu dávají celý snímek dohromady.
Téma je již dané a na vývoj filmu více dohlížím.
Bohužel jsme ho nestihli dodělat do termínu
festivalu.

Foto: Michaela Nováková
vyfotografovat zvlášť a pak se všechny snímky
poskládají za sebou v počítači.
To pak musí být časově náročné.
Určitě. Běžně fotíme se dvěma fotoaparáty současně na takových improvizovaných stolech
(směje se). Někdy si k tomu ještě svítíme lampičkou. Ale nejnáročnější je přesvědčit děti, aby
snímků udělaly dostatečné množství, tj. vést
je k zodpovědnosti a dodržování správných postupů a techniky. Musí pochopit, že když udělají
snímků málo, pak bude animace buď skoková,
nebo se musí fotky nechávat na obrazovce delší
dobu a pak film bliká. Takový film je při sledování náročný pro oči. Takže je nutné je přesvědčit, aby na jedno mávnutí rukou, které figurka
ve filmu udělá, cvakly třeba šest snímků, ne dva.
A všechny snímky si fotí děti samy?
Ano, snažím se, aby si vše připravily samy. Naučím je, jak fotoaparát obsluhovat a zkontroluji nastavení, ale pak už je to na nich. Zaostřují
si, přibližují obraz a také si samy vymýšlí scénář. Při výběru příběhu jim nechávám volnost,
i proto mají kluci občas trochu drastičtější věci

Když to tedy zrekapitulujeme, děti namalují
pozadí, vymodelují postavy, vše nafotí a poté
jednotlivé snímky složí, jak jdou za sebou.
K závěrečné fázi využíváte počítačový program?
Máme koupený program Pinnacle studio,
který se používá k editaci videí. V současné
době ale máme k dispozici pouze jednu stanici. Není tedy prostor na to, aby všechna videa
skládaly děti. Většinou filmy skládám sám
a dělám i ostatní postprodukci.
Některé filmy jsou také dabované. Děti
si v tomto případě jednotlivé monology a dialogy k postavám samy natočily. Zvuk se pak
nahrává k danému snímku opět prostřednictvím
programu.
Jak se tato technika, kterou jste nám popsal,
jmenuje?
Jedná se o techniku stop motion.
A jak staré děti se na přípravě krátkých filmů podílely? Ve videu jsem zaznamenala
celou řada jmen.
Na přípravě videí se podílely všechny děti
z výtvarného oboru, od předškoláčků až
po první ročník gymnázia. Některé filmy starších děvčat nebyly dokončeny. Ale já doufám,
že když už se tomu věnovaly, tak že je dotvoří.
(směje se).			
-min-
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ZŠ E. BENEŠE
PLACKOHRANÍ
na 1. stupni

Poslední dubnové pondělí se na
naší škole konala akce s názvem
Plackohraní. Zúčastnily se jí téměř všechny ročníky 1. stupně
a myslím, že se tvořivé dopoledne vydařilo.
Děti si předem připravily kruhy s vlastnoručně nakreslenými obrázky a poté si z nich za
pomoci speciálního strojku
vyráběly placky, magnetky,
přívěsky nebo zrcátka - třeba
pro maminky ke Dni matek.
Myslím, že Plackohraní bylo
příjemným zpestřením školních
dní a doufám, že si žáci i učitelé
z akce kromě svých krásných
originálních výrobků odnášeli i
radostné pocity.
N. Vančatová a II. C

Okresní fotbalový turnaj McDonaldʼs Cup

INTEGROVANÁ BOCCIA

Po necelém roce se vybraní žáci 4. a 5. ročníků opět zúčastnili okresního
kola McDonaldʼs Cupu v kopané. Los nám jako již tradičně nebyl příliš
nakloněn. Ve čtyřčlenné skupině jsme se postupně utkali se školami ze
Sezimova Ústí, Čekanic a školou Husova Tábor. Tato škola byla nad
naše síly a skončili jsme druzí ve skupině.

iBoccia je sport, který má upravená pravidla klasické boccii (paralympijského sportu). Je obdobou francouzského PETANQUE. Smyslem hry je umístit (červené nebo modré, kožené) míčky svého týmu
co nejblíže k Jacku (bílému míčku). Boccia se hraje v týmech – bez
rozdílu handicapů (v družstvu mohou být i zcela zdraví lidé) a věku
(včetně dětí a seniorů). iBoccia integrovala bocciu určenou pouze
handicapovaným sportovcům mezi sporty, kterým se mohou (společně s handicapovanými) věnovat i zcela zdraví sportovci – od dětí
až po seniory. Proto je tento sport pro mnoho lidí skvělou příležitostí k
integraci (přirozeně, skrze společné sportovní prožitky, kde handicap
ani věk nehraje žádnou roli).

Dále jsme hráli o umístění na 5. až 8. místě. Kromě remízy s Mladou
Vožicí jsme vše vyhráli a skončili na konečném 5. místě. Musíme říci
bohužel, protože ZŠ Husova se stala suverénním vítězem celého turnaje
a věříme, že jiný systém turnaje by nám přinesl ještě lepší umístění.
Chtěla bych poděkovat všem chlapcům za příkladnou reprezentaci naší
školy.
Mgr. Naděžda Vančatová

Žáci 3. A a 3. B si tuto hru poprvé zahráli na trénincích v Rolničce.
Tam jim její pravidla velmi profesionálně vysvětlil Pavel Mádr, který byl potom i ředitelem obou turnajů. Naše děti hra nadchla, a tak
se těšily na školský turnaj, který se konal 12. 5. ve sportovní hale.
Společně si zahrály ještě s týmy ze 4. třídy ZŠ Komenského. Nebylo zde vítězů ani poražených, protože se všichni moc snažili. Přesto
si z dvanácti týmů zaslouženě odnesl zlaté medaile tým z 3. A, který
si říkal „Pařmeni“.
Do turnaje „O putovní pohár starosty města Soběslav“, který se konal
17. 5., jsme vybrali jednotlivce, kteří ve školském turnaji předvedli nejlepší výkony, a to tři žáky z 3. A a tři žáky z 3. B. Tentokrát
soutěžili s dalšími týmy, které nebyly jenom ze ZŠ v Soběslavi, ale
i ze speciálních škol a středisek sociální péče z Jihočeského kraje.
I když jsme našim borcům drželi pěsti, skončili devátí z dvanácti.
Když ale uvážíme, že byli nejmladším týmem turnaje, nebylo jejich
umístění vůbec špatné. Přesto v této soutěži, více než v jiné, platilo,
že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Děkujeme organizátorům
za tuto možnost. Všichni si to užili.
Martina Švejdová, Eliška Zimová, Vendula Rončáková

Fotografie: ZŠ E. Beneše
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GrafitEko
Abstrakce, organické tvary, papírové skládačky
origami, ale i skleněná městská věž, to všechno
jsou vítězné návrhy soutěže GrafitEko, kterou
ve spolupráci se soběslavskými školami pořádal spolek Soběslávka. Kontejnery na tříděné
odpady se tak proměnily v malou pouliční galerii. Komise složená ze zástupců spolku, učitelů
výtvarné výchovy a města vybírala z několika
desítek návrhů, které vznikly v rámci hodin
výtvarné výchovy. Vítězné návrhy pak v maturitním týdnu týmy studentů přenesly na zašlé
plechové kontejnery u gymnázia. S barvami
a pracovním náčiním řešitelům ochotně pomohli a poradili u pana Nouzy v barvách N+N. Během týdenní realizace na plácku před školami
se kolemjdoucí zastavovali a radovali se nad
novým vzhledem kontejnerů. Někteří vyzývali k tomu, aby se kontejnery přesunuly na náměstí jako turistická atrakce, jiní se ptali, které
sběrové hnízdo bude na řadě jako další. I proto
se na závěrečném setkání realizátoři dohodli,
že by rádi v aktivitě GrafitEko pokračovali
v příštím školním roce. Uvidíme, s jakou podporou se návrh setká u odpovědných představitelů města a také, zda se příští rok sejdou
stejně šikovné týmy studentů. Podpora celé
akce ale bude záviset i na vašich reakcích. Jak
se líbí kontejnery vám? Napište nám! Někteří
z vás už hlasovali v anketě na webu Soběslávky, kterou sdílely na svých stránkách i školy.

DOBROVOL 2017
V sobotu 17. 6. se v kempu TJ Spartak
Soběslav konal festival Dobrovol, který
každoročně pořádá nezisková organizace
Diakonie Rolnička s cílem finančně podpořit dobrovolnictví.

Vítězové webové ankety jsou překvapivě téměř shodní (výjimkou je gymnázium) s favority odborné komise. Tedy vítězové... Přesněji
řečeno vítězky! Mezi návrhy i realizátory byste
totiž marně hledali chlapce. Tentokrát to byla
dámská liga. Autorky vítězných návrhů jsou:
1.

ZŠ
Komenského
(kontejner
na plasty): Andrea Snášelová a Kamila Kůrková

2.

Gymnázium Soběslav (kontejner
na kov): Adéla Pincová, v soutěži
veřejnosti pak Terka Linhartová

3.

ZŠ E. Beneše (kontejner na sklo):
Rebeka Červenková

4.

ZUŠ Soběslav (kontejner na papír):
Lucie Dubová

Blahopřejeme vítězkám a děkujeme všem, kteří
akci podpořili!
Zdeněk Kozlíček, Soběslávka, z.s.

Výtěžek z akce bude dle organizátora Lukáše Slabého použit také na financování
týdenního letního tábora, který Rolnička
pořádá pro děti i dospělé s postižením již
druhým rokem v soběslavském kempu
Svákov.

Festival hudebně doprovodili Jiří Řapek
s Ondrou Křížem a celá řada kapel různých žánrů, včetně Afarastafy, ONI,
TiNG, Peshaty a The Drain. Nechyběla ani představení Divadla Rolničky
a Drak‘N‘Roses, BMX show nebo ohňová
show.
-min-

ROLNIČKA
DIAKONIE ROLNIČKA MÁ NOVÝ MIKROBUS
Soběslavská nezisková organizace Diakonie
Rolnička obdržela při slavnostním předání
ve středu 7. června mikrobus značky Ford. Události se spolu s ředitelem, zaměstnanci i klienty
Rolničky a starostou města Jindřichem Bláhou
zúčastnil také ředitel hypermarketu Globus
v Českých Budějovicích Lubomír Jung, za Konto Bariéry Gabriela Švagrová a Indira Bornová
a za společnost Ford Petr Svoboda.

„Nový mikrobus nám umožní tuto službu nabídnout více klientům. Již nyní máme pět dalších zájemců o dopravu do střediska. Se třemi
mikrobusy by se nám nepodařilo tuto potřebu
naplnit. “ sdělil ředitel Diakonie Rolnička Karel
Novák. Zaměstnanci a klienti Rolničky přivíta-

li hosty v tělocvičně ve středisku v Mrázkově
ulici a předvedli jim pěknou bubenickou show,
které se hosté v dobré náladě přímo účastnili.
Bubnování šlo všem výborně a bylo pěkné jej
sledovat i zpovzdálí (nebo přes objektiv fotoaparátu). 			
-min-

Žádost o nový mikrobus si Diakonie Rolnička
podala již v minulém roce, ale až nyní byla
úspěšná. Obdržet jej mohla díky podpoře Konta
Bariéry a hypermarketu Globus, který každou
jednu korunu z prodané igelitové tašky věnuje
právě Kontu Bariéry a k tomu připojil také
výtěžek z charitativní akce v rámci 20. výročí
působení společnosti na českém trhu, kdy
z prodejní ceny každého produktu, označeného
logem „20 let“, odvedl vybranou částku také
na dobré účely.   
Díky podpoře rozšířila Rolnička svůj stávající
vozový park o jeden nový vůz a dopravní služby
(svoz klientů z domova do střediska a zpět) tak
svým klientům zajišťuje již čtyřmi mikrobusy.
Nový vůz navíc přijel jako na zavolanou. Již
nyní má Rolnička pět nových uchazečů, kteří
budou dojíždět do střediska z Tábora.

Foto: Michaela Nováková, více na www.musobeslav.cz - infocentrum - informační středisko - aktuality
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Diakonie Rolnička se účastnila 6. ročníku her hendikepované mládeže
Krásných pět slunečních dní si užili v jihomoravské
metropoli hráči integrované boccii z Diakonie
Rolnička. Nadace Emil pořádala již 6. ročník her
handicapované mládeže z celé Evropy, a to ve
dnech 7. - 11. června v Brně. Celkově se účastnilo
16 států s 741 účastníky. Nadace díky sponzorům
jednotlivým sportovcům i doprovodu hradila
dopravu, stravu i ubytování. Kromě sportovního
vyžití se postarala i o kvalitní kulturní program
a ukázku dalších sportovních možností.
Na náměstí Svobody byl například k vidění zápas
nevidomých fotbalistů s reprezentanty futsalu,
volejbal sedících, ragby, košíková na vozíku
apod. Pěkné bylo i setkání s Janem Krausem,
či paralympijským vítězem Jiřím Ježkem.
Naši vybraní sportovci soutěžili v BOCCE – což
je, stejně jako BOCCIE, hra podobná petangue.
Hra se nám moc líbila a doufám, že budeme mít
možnost si zakoupit speciální koule a v letních
měsících se této hře věnovat. Na stadionu VUT
jsme měli možnost nejen fandit bočistům,
ale i atletům. Díky těmto hrám jsme zde potkali
staré známé – například sportovce ze ZŠ Kaňka,
ale navázali jsme i nová přátelství. Velmi pěkně
jsme se utkali se soupeři z Kardašovy Řečice,
fandili jsme úspěšným atletům ze ZŠ Kamenice
nad Lipou. Poznávali jsme také soupeře z jiných

Martin Škoda si z Číny
přivezl další ocenění
V minulém čísle Hlásky jsme napsali o besedě
výborného kuchaře Martina Škody ve Veselí
nad Lužnicí. Koncem května se Martin osobně
zúčastnil předání cen kuchařské soutěže Goormet
Cookbook Awards v čínském Jen-tchaji, na kterou byl nominován se svou druhou knihou Škoda
Nevařit 2 – Kuchařka plná akce.
Do Čech se vrátil s oceněním za 3. místo v kategorii Best TV Chef Book Europe. Vedle toho
obdržel další významné ocenění, které získá
pouze jeden kuchař z celého světa ročně a předává jej osobně ředitel Gourmet Cookbook Awards
Edouard Cointreau. Hodnotí se v ní více aspektů
- celkový přístup kuchaře, jeho kuchařské knihy,
výstupy v televizi, věk a pohled na gastronomii
či názory. K velkému úspěchu mu gratulujeme.
-min-

Martin Škoda na besedě ve Veselí nad Lužnicí;
Foto: Michaela Nováková

Ilustrační fotografie: klienti Diakonie Rolnička
se účastnili 6. ročníku her hendikepované mládeže
v Brně (Zdroj foto: Diakonie Rolnička)
států Evropy. Prostě BOCCIA a BOCCE se hraje
v celé Evropě a proto BOCCIE ZDAR!
Těšíme se na příští ročník Emil Open.
Mgr. Dagmar Zvoníčková
trenérka iBoccii v Diakonii Rolnička

Máme za sebou v RC Sobík první „školní rok“
v nových prostorách, kdy začalo navštěvovat
Sobík více než 50 maminek se svými dětmi.
Účastnily se jak pravidelných akcí jako jsou
Pohybové hrátky, Šikovné ručičky pro děti
i Večerní tvoření pro maminky, Volná herna,
aj... tak i akcí jednorázových a venkovních.
Během července a srpna budou v RC Sobík
prázdniny a náš pravidelný program probíhat

Děkujeme,
že jste přišli na Rolničkování
Rolničkování - čili oslava Dne dětí po
rolničkovsku je již minulostí a my máme
radost, že se vydařilo nejen počasí,
ale i program. Zalézt si na mobilní lezeckou stěnu Lezeto, podívat se na, jak
to doopravdy bylo s Červenou Karkulkou v podání Divadla Koňmo,
vyzkoušet si americký fotbal s českobudějovickými Hellboys, obdivovat
kejklířské umění Vojty Vrtka vyzkoušet si, jak se zachraňuje život a hasí,
nechat si namalovat obličej, zasoutěžit
si, zatočit si kolem štěstí přišlo téměř
500 platících malých i velkých návštěvníků akce. Děkujeme městu Soběslav
a firmám Fert a. s., České houby
a. s. a Fontea a. s. za finanční i věcnou
podporu akce. Děkujeme i všem, kteří
se podíleli na přípravě programu
či jinak s organizací akce pomohli.
A v neposlední řadě děkujeme i všem
platícím návštěvníkům Rolničkování.
I díky jejich podpoře jsme letos mohli
zajistit bohatý program. DĚKUJEME!
Za Diakonii Rolnička Ludmila Pokorná

nebude, při nepříznivém počasí však bude
možnost otevření Volné herny. Aktuální otevírací dobu můžete sledovat na FB.
Na září připravujeme pro děti nové herní
prvky a rozšířený program. Máte se určitě
na co těšit. Přejeme všem rodinám krásné léto
a v září na viděnou.
Kolektiv RC Sobík

NEDVĚDIČTÍ HASIČI OSLAVILI VÝROČÍ
V sobotu 17. 6. v odpoledních hodinách oslavil sbor
dobrovolných hasičů na louce u firmy České houby a. s.
v Nedvědicích již 110. výročí.
Akce byla zahájena předáním
ocenění hasičům v několika
kategoriích, včetně čestného
uznání od SDH Nedvědice
a OSH (okresní sdružení hasičů) Tábor a medaile za příkladnou práci. Oceněni byli
také někteří členové za desetiletou účast ve sboru.
Zajímavou podívanou návštěvníkům připravily nedvědické ženy, které na místě
předvedly ukázku zásahu
s historickou koňskou stříkačkou. Do 17 h se konaly

hasičské soutěže, kterých se
zúčastnilo 12 týmů mužů,
5 týmů žen a dva týmy dětí.

Na závěr byly dětem i dospělím předány ceny v podobě
pohárů a medailí.
-min-

Foto: Michaela Nováková
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VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE
PROGRAM KD
(vybrané akce)
UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2017
Od června do září město zdobí sochy umístěné v exteriérech města. Letos jsou v parku u KD umístěny dvě sochy
od Veroniky Psotkové s názvy: Polštářky a Propojeny.
• Čtvrtek 13. července
DIXIESWINGOVÝLETNÍ KONCERT
• Sobota 15. července
DOTEKY STRUN A KOUZLA MĚCHU
Koncert v rámci cyklu Veselská ozvěna. Hudba
J. Dowlanda, C. Debussyho, A. Piazolly a dalších
v netradičním spojení aerofonu a historického nástroje.
• Úterý 18. – pátek 21. července
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Uvidíme filmy: Teorie tygra (18.7.), Řachanda (19.7.),
Trabantem až do posledního dechu (20.7.) a Všechno
nebo nic (21.7.).
• Pátek 21. července
H – BAND
• Sobota

22. července
LETNÍ ZASTAVENÍ S BRASSTETEM
Koncert v rámci cyklu Veselská ozvěna.Skladby největších autorů z období baroka a klasicismu v úpravách pro žesťové nástroje v podání souboru Brasstet.
• Úterý

25. července
LAKOMEC
Legendární Moliérova komedie ze sedmnáctého století
Lakomec v podání Dvorního divadla Hlohovec.
• Pátek 28. července
NEBOJSA – Divadlo Neklid Praha
• Sobota 29. července
FÓRUM MLADÝCH
Koncert v rámci cyklu Veselská ozvěna ve spolupráci s
Jihočeským komorním festivalem 2017.
(více info na www.kd-veseli.cz)
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.

OKÉNKO SOBĚSLAVSKÝCH CHOVATELŮ
Soběslavští
chovatelé
zvou
na pravidelné měsíční trhy 2. 7.
od 7 do 11 h k nákupu králíků, zahrádkářských a chovatelských potřeb, krmiv a k posezení u dobrého občerstvení. Více info na www.
zocschsobeslav.webnode.cz
-min-

OLYMPIJSKÝ BĚH I V SOBĚSLAVI
Ve středu 21. 6. se konal první ročník
Olympijského běhu, který proběhl pod
záštitou společnosti T-mobil. I přes
tropické teploty se dostavila řada soutěžících. S horkem se ale utkali sportovně. Závod byl rozdělen do několika
kategorií, nejkratší trať zaběhly malé
děti, starší děti měly trasu o něco delší.
Dospělí muži a ženy se pak utkali
v běhu na vzdálenost 6,7 km. Medaile
sice obdržely pouze první trojice (ať
již mužů či žen bez rozdílu), na stupních vítězů ale stanuli tři nejlepší ženy
i muži.
I když si organizátoři ve spolupráci
se soběslavskými hasiči pro závodníky
připravili sprchu, vedra si vybrala svou
daň a jednu z nejlepších žen odvezla
z plovárny záchranná služba. Více
nepříjemných překvapení naštěstí na nikoho nečekala. Výsledná pořadí a další

fotografie v barvě můžete zhlédnout
na webových stránkách města pod informačním střediskem v aktualitách. -min-

Vítězové letošního Olympijského běhu.
Foto: Michaela Nováková

MOTOSLALOM MOTOGYMKHANA
Automotoklub Soběslav a Autoškola Petr Sluka Vás
zvou 16. 7. 2017 na závody MČR v Motoslalomu.
Chceš se naučit perfektně a bezpečně ovládat svůj motocykl? Nyní máš možnost
vyzkoušet si své schopnosti a naučit se něco nového. Seriál Mistrovství ČR soutěží
v Motoslalomu - Motogymkhana proběhne v neděli 16. 7. v prostorách cvičiště
autoškoly v areálu AMK Soběslav – u letiště. Tréninky od 10.00, hlavní závod
cca od 13.00. Motorkářský věk a kubatura strojů nejsou nijak omezeny! Akce
je vhodná jak pro začínající motorkáře, tak i pro pokročilé jezdce. Rádi uvidíme
malé motocykly i velkoobjemové stroje.
Diváci jsou vítáni! Vstup zdarma.
Přihlášky on-line a podrobnější info:

POUŤ V MEZNÉ
sobota 8. července

neděle 9. července

O POHÁR STAROSTY MEZNÉ
víceúčelové hřiště Mezná, 9 h
nohejbalový turnaj

MALÁ VÝSTAVA
KRONIKY MEZNÉ

POUTNÍ MŠE SVATÁ
Kaple navštívení Panny Marie, 15 h

výstava archivu kroniky
obce a SK Rapid Mezná,
13 - 16 h

TANEČNÍ ZÁBAVA
parket u kapličky, 20 h

POUŤOVÉ ATRAKCE
náves 8. - 9. července

www.motogymkhana.cz, www.autoskola-sluka.cz.

Petr Sluka
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FOTBAL
SOBĚSLAVŠTÍ FOTBALISTÉ ZVÍTĚZILI NA PLNÉ ČÁŘE
V sobotu 17. června byl na fotbalovém hřišti TJ Spartak Soběslav odehrán poslední zápas krajského přeboru. Naši fotbalisté z něj vyšli opět vítězně a
obdrželi pohár z rukou předsedy pravidlové komise Jiřího Kureše a starosty města Jindřicha Bláhy.
Tato sezona bude zapsána do historii soběslavského fotbalu zlatým písmem „Je to nevídaná
věc, která za 95 let fotbalu u Lužnice nemá obdoby. Zvítězili jsme se 71 body při skóre 71:32.
Pouze jednou jsme prohráli (Hluboká) a osmkrát jsme remizovali. Tým okolo trenéra Radka Hajiče, který je poskládán převážně z vlastních odchovanců, dokázal své soupeře předčít
ve všech fotbalových dovednostech a má
ve svém středu nejlepší hráče celého krajského
přeboru, což dokazuje prvenství Martina Dvořáka mezi krajskými střelci. Celému týmu patří velká pochvala a poděkování za vzornou reprezen-

taci našeho města,“ vyjádřili se vedoucí mužstva
František Maršík a předseda FK Marek Nývlt.

František Maršík, kustod Michal Lemberk

Již po zápase 3. 6. bylo jisté, že soběslavský tým
mužů postoupí do divize. Jedná se o velkou výzvu z hlediska financí a časové náročnosti, taková
nabídka se ale neodmítá. Proto bude tým příští
rok jezdit na divizní utkání po České republice.
Některých z nich se ale budete moci zúčastnit
v Soběslavi.

Obránci: Jan Boháč, Michal Hromada, Lukáš
Podráský, Karel Chotovinský, Jaroslav Polišenský, David Maršík.

Složení fotbalového týmu FK Spartak Soběslav:
Realizační tým: trenér Radek Hajič, vedoucí

Brankáři: Martin Kuník, Jan Hnilička.

Záložníci: Petr Janoušek, Milan Mazouch,
Pavel Nohava, Tomáš Mazouch, Jiří Peltán,
Robert Fischer, Vojta Žalda, Lukáš Hromada
Útočníci: Martin Dvořák, Jirka Šmídmajer,
Matěj Novák		
		
		
-min-

Foto: Michaela Nováková

ÚSPĚCHY ODDÍLU MLÁDEŽE DDM SOBĚSLAV
V závěru sezony si úspěšně vedli mladí členové
oddílu stolního tenisu DDM Soběslav. Nejlepších výsledků dosáhl Ladislav Dobiáš v kategorii mladších žáků. Na Mistrovství ČR mladšího
žactva v Havířově ve dnech 20. - 21. 5. obsadili
se spoluhráčem Davidem Smažíkem 3. místo ve
čtyřhře mladších žáků. Na krajském turnaji TOP
dne 10. 6. v Kaplici obsadil 1. místo, v krajském žebříčku mladších žáků skončil rovněž
na 1. místě. Velmi dobře si vedl také Petr Novotný, který vyhrál krajský turnaj TOP dorostu dne
6. 5. na Pedagogu České Budějovice a v konečném pořadí dorostenců obsadil 2. místo
v kraji. Ostatní odchovanci oddílu Tomáš Hložek, Táňa Vodáková, Lucie Holubová, Tereza
Holubová a Martin Holub se celkově umístili
od 4. do 9. místa v kraji, což je řadí do širší
krajské špičky v kategoriích dorost a starší
žactvo.
Novou sezonu zahájí členové oddílu DDM
Soběslav v říjnu 2017. Kvůli posílení hráčské základny oddíl plánuje spojení s týmem
Loko Veselí nad Lužnicí. A-družstvo mužů tak
bude hrát Jihočeskou divizi, B-družstvo pod
hlavičkou Veselí nad Lužnicí Krajský přebor
a C-družstvo nastoupí do Krajské soutěže.

Chceme všechny tyto soutěže udržet, i když
to bude zejména po odchodu opory A-týmu
Petra Novotného, který bude hrát 3. ligu
za Elektrostav Strakonice, velmi těžké.
S podporou města Soběslav, Jihočeského kraje

a firmy BANES Soběslav chceme v soutěžích
mužů i na turnajích mládeže město Soběslav
i nadále důstojně reprezentovat.
Pavel Hložek, předseda oddílu stolního tenisu

Mladí hráči a hráčky DDM Soběslav se svým trenérem Michalem Vávrou (druhý zleva) a spoluhráčem Ondrou Peškem z oddílu Jiskra Třeboň (třetí zleva), Foto: DDM Soběslav
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M BELT s.r.o.

založeno 1990

		

hledá do provozu v Soběslavi (bývalý
Otavan) do trvalého pracovního poměru

technika na kompletaci
a servis transportních pásů a řemenů
Požadujeme dobrou manuální zručnost, flexibilitu a ŘP sk. B
tel./fax.: 381 521 162

		

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

info@mbelt.cz

Čerpací stanice v Soběslavi

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

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

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

Tel: 601 339 095

Nejlevnější
Non-stop 24h

Nejlevnější
Non-stop 24h

TAX I
Dana

777 866 416

Veselí nad Lužnicí
Jirka 774 866 421

&

Venca

775 332 813

Soběslav
Václav 777 866 474
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPĚ
• KOUPÍM Simsona jakýkoliv typ. 3000
Kč. T. 736 741 967
• Koupím byt v OV 2+0, 1+1 v panelovém
domě s výtahem. Soběslav a nebo Veselí
nad Lužnicí. Tel: 724 529 637
• Koupím moto Jawa, ČZ na renovaci.
Zaplatím ihned na ruku. Tel.608 405 951
(již zaplaceno z předchozího období)
• Koupím byt v Soběslavi.
Tel. 601 561 420
• Koupím garáž v Soběslavi.
Tel. 601 561 420
• Koupím mopeda Stadion, Babeta, pionýra nebo jinou starší motorku CZ, JAWA
může být i nepojízdná nebo náhradní
díly. Tel: 721 707 587

PRODEJ
• Prodám: 1) Brok. kozlice Baikal, mod.
IŽ 12, raze 16/16x70, SSSR (vč. látk.
obalu) - CZK 5 000, 2) Brok. dvojka
(Hamerleska) Č. Zbrojovka, vyhazovaky, ráže 16/16x70 (vč. látkového obalu)
- CZK 5 000, 3) Kulovnice opakovací
(Zetka) Č. Zbrojovka, 7 x 57, s puškohledem Zeiss 6x42 klapková montáž s podhledem, německý napínáček (vč. polstr.
pouzdra) Kulovnice i vývrt je v solidním
stavu, bez závad - cena 13 500. Důvod
prodeje dědictví, ideálně vše jeden zájemce, průkazy zbrani jsou k dispozici.
Tel. 604 748 169, 602 613 571
• Prodám levně izolovanou psí boudu
130x90x90 cm, vstup 40x35 cm.
Tel. 608 173 240.
• Prodám dům ve Veselí n. Luž., Budějovická 169, 3+1, dvorek, zahrádka, zděné
kolny, sklep. Tel. 728 444 422,
RK NEVOLAT
• Prodám 3-dílné šatní skříně lamino-sv.,
dub, nové, cena dohodou.
Tel. 608 263 353.
• Prodám dům po opravě v Soběslavi
4 byty tržně pronajato, čistý měsíční
výnos 12 000 Kč. Cena 1 600 000 Kč.
Tel. 603 442 474.
• Nemovitosti - www.inrekareality.cz

OSTATNÍ
• Pronajmu malý byt v Soběslavi 5 500
Kč/m. Úplně se vším. Tel. 603 442 474
• Pronajmu na náměstí v Soběslavi místnost pro malou kancelář nebo prodejnu.
tel. 381 522 076
• Pronajmu stylové nebytové prostory
po celkové rekonstrukci na náměstí
v Soběslavi. Plocha 40m2 + 40m2.
Tel. 381 522 076

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
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Uzávěrka inzerce 10. 7., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
JUDr. Ing. Miroslav NOSEK, advokát,
oznamuje změnu místa a provozní doby kanceláře v Soběslavi
konzultační hodiny na MěÚ Soběslav končí k 30. 6. 2017,
od 1. září 2017 nově v kanceláři Insurance waves s.r.o.
na nám. Republiky 143/14, Soběslav, poblíž lékárny
každý pátek od 13:00 do 16:00 hod.

Nabízené právní služby:






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