Cantarina Clarinete, foto: Martin Čurda

Jitka Šuranská trio, foto: Gabriela Kolčavová

SETKÁNÍ S HUDBOU
30. 6. 19:00
Houslový recitál Josefa Špačka
1. 7.
19:00
Putovní koncert organizátorů
a lektorů

4. 7. 19:00
Domácí výroba aneb pecky všecky
(open-air koncert na koupališti)
5. 7. 19:00
Cantarina Clarinete

2. 7. 19:00
ZUŠ Soběslav a sbor Anonym
Voice, host Zuzana Lászlóová

6. 7. 19:00
Kristýna Kůstková a Barocco
Sempre Giovane

3. 7. 19:00
Divé husy - Jitka Šuranská Trio

7. 7. 19:00
Šarman Ensemble

8. 7. 11:00
Matiné tvorby účastníků kurzů
8. 7. 19:00
Šmoldas hraje Ježka
9. 7. 19:00
1. koncert účastníků kurzů
10. 7. 18:00
Druhý koncert účastníků kurzů
Více info na str. 14

Vladimír Merta,
foto Petr Šolar
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VOLBY DO
ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí
se podávají nejpozději do 16 hodin 31. července
2018 registračnímu úřadu. Městský úřad Soběslav
je registračním úřadem pro město Soběslav, ale
i pro obce náležející do jeho územního obvodu Budislav, Dírná, Dráchov, Hlavatce, Chotěmice,
Katov, Klenovice, Komárov, Mezná, Myslkovice,
Přehořov, Roudná, Sedlečko, Skalice, Třebějice,
Tučapy, Vesce, Vlastiboř a Zvěrotice. Veškeré
potřebné materiály pro volební strany najdete na
www.musobeslav/volby.
Pavla Chalupská, odbor OOSM

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

AKCE NA MĚSÍC ČERVENEC
•

30. 6. – 10. 7. Setkání s hudbou v Soběslavi – 10. ročník festivalu
nejen komorní hudby a interpretačních kurzů, koncerty
začínají vždy v 19 h, program festivalu získáte v informačním centru

•

1. 7.

Burza a trhy drobného zvířectva a farmářských produktů, areál Českého svazu chovatelů, 7 – 11 h

•

11.7. – 27. 8. „Vezmeš si mě?“ – výstava sbírky svatebních oznámení, knihovna

•

17. 7.

•

21. – 22. 7. Kubešova Soběslav – 24. ročník mezinárodního festivalu dechových hudeb, fotbalový stadion FK Spartak
Soběslav

•

22. 7.

Aleš Palán – autorské čtení, knihovna, 18 h

Motoslalom – Motogymkhana Soběslav – akce pro
motorkáře, kteří si chtějí zlepšit techniku ovládání svého stroje, areál AMK Soběslav (u letiště), v 10 h tréninky, 13 h hlavní závod

POZVÁNKY DO OKOLÍ:
•

29. - 30. 6. Přeštěnice - hudební festival, Přeštěnice,
více na www.prestenice.cz

•

19. – 22. 7. Kinematograf bratří Čadíku, náměstí T. G. Masaryka,
Veselí n. L. od 21:30 h

•

21. – 22. 7. Footfest – letní hudební festival, Želeč u Tábora
více na www.footfest.cz

•

21. 7.

•

13. – 15. 7. Mighty Sounds – mezinárodní hudební festival, více na
www.mightysounds.cz, letiště Čápův dvůr, Tábor

Středověké slavnosti na hradě Choustník, od 13 do
18 h

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

SOBĚSLAVSKÁ PEKÁRNA
INFORMUJE
Oznamujeme našim zákazníkům, že od 16.
7. 2018 do 11. 8. 2018 bude na naší prodejně
v Nerudově ulici omezena otevírací doba, a to
pondělí až pátek od 5.30 hod. do 13.30 hod.,
v sobotu od 5.30 hod. do 11.00 hod. Děkujeme
za pochopení.
kolektiv Soběslavské pekárny

PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ
DOBA MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Prázdninová otevírací doba bude shodná s otevírací dobou přes rok. Otevřeno bude také každou
sobota od 9 do 13 h.
Po
zavřeno
Čt
9-16
Út
9-18
Pá
9-15
St
9-17
So
9-13
redakce

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

Středa 11. 7. a 18. 7.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
10. schůze Rady města Soběslavi, která se
konala 29. května 2018.

Usnesení č. 10/158/2018
Rada města schvaluje výsledek hospodaření
Správy lesů města Soběslavi, spol.
s r. o., za rok 2017 dle rozboru předloženého
jednatelem
společnosti
Ing.
Petrem
Matoušem. Záporný výsledek hospodaření
SLMS, s. r. o., za rok 2017 ve výši 320.034
Kč bude uhrazen ze zisku minulých let. Rada
města schvaluje rozpočet a odpisový plán
Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., na
rok 2018 v předloženém znění.
Usnesení č. 10/159/2018
Rada města bere na vědomí informaci
o obdržení registrace akce a rozhodnutí
o poskytnutí dotace na projekt „Zimní stadion
v Soběslavi – snížení energetické náročnosti“
a doporučuje zastupitelstvu města schválit
revokaci
usnesení
ZM
15/120/2017
v souvislosti se změnou financování tohoto
projektu.
Usnesení č. 10/160/2018
Rada města projednala návrh změny rozpočtu
města na rok 2018 – rozpočtové opatření
č. 2/2018 – předložený vedoucí finančního
odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou
a doporučuje jej zastupitelstvu města ke
schválení.
Usnesení č. 10/161/2018
Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing.
Radku Bryllovi vypsat výběrové řízení na
obsazení místa vedoucí finančního odboru
MěÚ v Soběslavi.
Usnesení č. 10/162/2018
a) Rada města souhlasí s modernizací
a rozšířením internetových stránek města dle
návrhu předloženého tajemníkem MěÚ Ing.
Radkem Bryllem.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem Soběslav a firmou Galileo
Corporation, s. r. o., Chomutov, na pořízení
balíčku GDPR+ a SSL certifikátu za cenu
14.500 Kč a dále s uzavřením smlouvy
o zpracování osobních údajů.
c) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem Soběslav a firmou OnlineTeam, s. r. o., Chomutov, o zřízení a provozu
mobilní aplikace za cenu 13.500 Kč + DPH
v souvislosti s modernizací internetových
stránek města.
Usnesení č. 10/163/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy

o dílo mezi městem Soběslav a firmou Milichovský, s. r. o., Liberec, na pořízení informačního systému pro Městskou policii
Soběslav za cenu 150.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 10/164/2018
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční
částky ve výši 5.000 Kč ze schváleného
rozpočtu města na rok 2018 na částečnou
úhradu nákladů spojených s provozem Linky
bezpečí, z. s., v letošním roce.
Usnesení č. 10/165/2018
Rada města souhlasí s obsazením uvolněného
bytu v Domě s pečovatelskou službou v ulici
Mrázkova čp. 754/III v Soběslavi dle návrhu
předloženého sociálně zdravotní komisí rady
města.
Usnesení č. 10/166/2018
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města pojmenování nových ulic v městské
části Soběslav III v souvislosti se vznikem
nové zástavby rodinných domů v lokalitě
za sídlištěm Svákov názvem Slunečná
a V Paloucích.
Usnesení č. 10/167/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi městem
Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, v souvislosti s realizací akce
„Příp. STL Soběslav, Lužnická č. p. 86“ na
pozemku p. č. 3891 v k. ú. Soběslav, který je
ve vlastnictví města.
Usnesení č. 10/168/2018
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
z 28. 2. 2012 uzavřené mezi městem Soběslav
a paní Alenou Bicerovou, Soběslav, kterým
se upravuje cena za pronájem a výměra
skutečně užívaného nebytového prostoru
ve vlastnictví města v domě čp. 102 na
náměstí Republiky, Soběslav I, s účinností
od 1. 6. 2018.
Usnesení č. 10/169/2018
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej pozemků p. č. 901/16
o výměře 20 m2 a p. č. 901/3 o výměře
226 m2, oba v k. ú. Nedvědice, Blaženě a
Františku Fraitovým, Nedvědice, v rámci
majetkoprávního vypořádání pozemků
přilehlých k jejich nemovitosti.
Usnesení č. 10/170/2018
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku p. č. 1464/1
o výměře 177 m2 v k. ú. Soběslav Jaroslavě
a Milanu Drdovým, Soběslav, z důvodu
majetkoprávního vypořádání pozemků
přilehlých k jejich nemovitosti.

Usnesení č. 10/171/2018
Rada
města
souhlasí
s
uzavřením
dohody
mezi městem Soběslav a
manželi
Komrskovými,
Plzeň, o vzdání se práva na náhradu
škody vzniklé na nemovitosti manželů
Komrskových na pozemku p. st. 379
v k. ú. Klenovice způsobené případným
pádem stromů ze sousedních pozemků
p. č. 3756 a p. č. 3751 v k. ú. Klenovice,
které jsou ve vlastnictví města.
Usnesení č. 10/172/2018
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemků p. č. 2734/25 o výměře 198 m2, p. č. 2744/2 o výměře 3 290 m2,
p. č. 2751/10 o výměře 39 m2, p. č. 2754/21
o výměře 1 875 m2, p. č. 2756/148 o výměře
150 m2 a p. č. 3931/6 o výměře 809 m2, vše
v k. ú. Soběslav, od společnosti České Farmy,
s. r. o., České Budějovice, za dohodnutou cenu
223.000 Kč z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikacemi u letiště
v Soběslavi.
Usnesení č. 10/173/2018
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej jednotek (bytů se všemi
jejich součástmi a příslušenstvím, spolu se
spoluvlastnickým podílem na společných
částech domů a spolu se spoluvlastnickým
podílem na pozemcích) ve vlastnictví města
v domech čp. 373 a 374 v ulici Na Ohradě
v Soběslavi, nacházejících se na pozemcích
p. č. 1010/2 a 1010/7, dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 10/174/2018
Rada města jmenuje komisi pro výběr
dodavatele akce „Rekonstrukce tenisového
kurtu v Soběslavi“, který se uskuteční 11.
6. 2018 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
členové:
• Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
• Mgr. Michal Pánek – člen ZM
• Mgr. Pavel Lintner – člen ZM
• Jiří Pour – KT MěÚ – hlas poradní
náhradníci:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta
• Václav Nedvěd – člen ZM
• Mgr. Petr Lintner – člen RM
Usnesení č. 10/175/2018
Rada města jmenuje komisi pro výběr
dodavatele akce „Výměna kotlů v plynové
kotelně Soběslav č. p. 55“, který se uskuteční
18. 6. 2018 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
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členové:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Mgr. Petr Valeš – člen RM
• Mgr. Irena Molíková – členka ZM
• Jiří Pour – KT MěÚ – hlas poradní
náhradníci:
• Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
• Mgr. Petr Lintner – člen RM
• MUDr. Jan Chabr – člen ZM
Usnesení č. 10/176/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na akci „Demolice objektu na
pozemku parc. č. 318/3 v Soběslavi“, které
se uskutečnilo 14. 5. a 28. 5. 2018 na MěÚ
v Soběslavi. Vítězem výběrového řízení se
stala firma Miloslav Štefan, Žíšov, za cenu
223.150 Kč + DPH.
Usnesení č. 10/177/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Elektroprof, a. s., Praha, na dodávku a montáž
nového veřejného osvětlení v Bezděkově
ulici v Soběslavi za cenu 112.051 Kč + DPH.
Usnesení č. 10/178/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a společností
Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, na opravu cesty
od Bechyňského mostu na Svákov za cenu
167.013 Kč + DPH.

uskutečnilo 18. 6. 2018 na MěÚ v Soběslavi.
Vítězem výběrového řízení se stala firma TIPN+V, s. r. o., Soběslav, za cenu 1.076.894,Kč + DPH.

realizací akce „Soběslav: ul. Nová příp. kNN
Karfík-Klásek“ na pozemku p. č. 3922 v k. ú.
Soběslav, který je ve vlastnictví města.

Usnesení č. 11/182/2018

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, v souvislosti
s realizací akce „Soběslav: chaty Pilát příp.
kNN Skřivánek“ na pozemku p. č. 3939
v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města.

Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku rodičovskému centru Sobík ze
schváleného rozpočtu města ve výši 1.500,Kč na úhradu části nákladů spojených s pořádáním společenské akce „Sobíkovo vítání
léta“, která se koná 27. 6. 2018.
Usnesení č. 11/183/2018
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ze schváleného rozpočtu města
ve výši 10.000 Kč na úhradu části nákladů
(úhrada pronájmu sálu) spojených s pořádáním vzdělávací akce „10. celostátní konference zdravotních sester a nelékařských
profesí“ pořádané pediatrickou sekcí České
asociace sester, která se uskuteční 8. 9. 2018
v Kulturním domě města Soběslavi.
Usnesení č. 11/184/2018
Rada města schvaluje mimořádnou odměnu
řediteli ZŠ Soběslav, Komenského 20, Mgr.
Janu Holasovi za přípravu a zajištění branné
soutěže „Zvedněme děti od počítačů“,
pořádané 26. 4. 2018 v Soběslavi pro žáky
2. stupně základních škol ORP Soběslav, dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 11/185/2018

USNESENÍ
11. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 19. června 2018.

Usnesení č. 11/179/2018
a) Rada města bere na vědomí informaci
místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského o postupu prací na rekonstrukci domu čp. 1/I a na náměstí Republiky
v Soběslavi.
b) Rada města souhlasí s uzavřením dohody
mezi městem Soběslav a Husitským muzeem
v Táboře na provedení archeologického
výzkumu při akci „Stavební úpravy domu čp.
1 na náměstí Republiky v Soběslavi“ za cenu
35.000,- Kč + DPH.
Usnesení č. 11/180/2018
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla
o přípravě a organizačním zajištění voleb
do Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční v pátek a v sobotu 5. a 6. 10. 2018.
Usnesení č. 11/181/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na akci „Výměna kotlů v plynové
kotelně Soběslav č. p. 55“, které se

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 3 ke smlouvě mezi městem Soběslav
a firmou Geovap, spol. s r. o., Pardubice,
ze dne 22. 10. 2009 o poskytování služeb
technické podpory k agendě Spisová služba,
kterým dochází k navýšení ceny technické
podpory o 2.000 Kč + DPH ročně.
Usnesení č. 11/186/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem, České Budějovice, o poskytnutí dotace
z Dotačního programu Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje,
1. výzva pro rok 2018, na projekt „Příprava
projektové dokumentace na akci Revitalizace
autobusového nádraží v Soběslavi - dopravní
přestupní terminál“, na základě které poskytne Jihočeský kraj městu Soběslav finanční
částku ve výši 420.000 Kč. Vlastní podíl žadatele na spolufinancování projektu činí min.
20 % z celkově uznatelných výdajů, min.
525.000 Kč včetně DPH, tj. min. 105.000 Kč,
a bude financován ze schváleného rozpočtu
města v roce 2018.
Usnesení č. 11/187/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, v souvislosti s

Usnesení č. 11/188/2018

Usnesení č. 11/189/2018
Rada města souhlasí s uzavřením nové
smlouvy o umístění zařízení mezi městem
Soběslav a T-Mobile Czech Republic
a. s., Praha, na umístění telekomunikačního
zařízení a technologie na budově ZŠ
Komenského čp. 20 na Školním náměstí
v Soběslavi, která je ve vlastnictví města.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10
let s účinností od 1. 7. 2018.
Usnesení č. 11/190/2018
Rada města jmenuje komisi pro výběr
dodavatele akce „Rekonstrukce tenisového
kurtu v Soběslavi 2“, který se uskuteční
25. 6. 2018 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
členové:
•
•
•
•

Mgr. Vladimír Drachovský - místostarosta
Mgr. Michal Pánek – člen ZM
Mgr. Pavel Lintner – člen ZM
Jiří Pour – KT MěÚ – hlas poradní

náhradníci:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta
• Václav Nedvěd – člen ZM
• Mgr. Petr Lintner – člen RM
Usnesení č. 11/191/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě mezi městem Soběslav
a Jihočeským krajem, České Budějovice,
prostřednictvím Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje, Tábor, v souvislosti
s realizací akce „Soběslav – Stavební úpravy
domu č.p. 1/I“ na pozemku p.č 3905/9 v k.ú.
Soběslav, který je ve vlastnictví Jihočeského
kraje.
Usnesení č. 11/192/2018
Rada města na návrh ředitele KDMS
Mgr. Petra Valeše souhlasí s vyřazením
nefunkčního zařízení: mraznice 500 l,
ev. č. 9924 a chladnice 500 l, ev. č. 9925,
rok pořízení 2001 z majetku kulturního domu.
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USNESENÍ
18. zasedání Zastupitelstva
města Soběslavi, které se konalo
19. června 2018

ZM 18/142/2018
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové
opatření č. 2/2018 v předloženém znění.
ZM 18/143/2018
Zastupitelstvo města v návaznosti na své
usnesení č. 15/120/2017 ze dne 20. 9. 2017
souhlasí s realizací akce „Zimní stadion
v Soběslavi – snížení energetické náročnosti“,
reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006
434, podpořené z Operačního programu
Životní prostředí – specifický cíl 5.1 – Snížit
energetickou náročnost veřejných budov
a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie,
s celkovými výdaji akce 22.945.211 Kč
včetně DPH. Podíl města v předpokládané
výši 17.962.322,60 Kč včetně DPH bude
hrazen z rozpočtu města Soběslavi.
ZM 18/144/2018
Zastupitelstvo města stanovuje dle § 67
a § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, pro další volební
období 2018–2022 dvacet jedna členů
zastupitelstva města (sedm členů rady města).
ZM 18/145/2018
Zastupitelstvo města schvaluje obecně
závaznou vyhlášku města Soběslavi č. 2/2018
o nočním klidu v předloženém znění.
ZM 18/146/2018
Zastupitelstvo města souhlasí s pojmenová-

ním ulic v městské části Soběslav III v souvislosti se vznikem nové zástavby rodinných
domů v lokalitě za sídlištěm Svákov. Nové
ulice ponesou název Slunečná a V Paloucích.
ZM 18/147/2018
Zastupitelstvo města schvaluje prodej
pozemku p. č. 3850/2 o výměře 324 m2
v k. ú. Soběslav Ing. Františku Hanzalovi,
Soběslav, za cenu dle znaleckého posudku,
tj. 250 Kč/m2.
ZM 18/148/2018
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p. č. 901/3 o výměře 226
m2 a p. č. 901/16 o výměře 20 m2, oba
v k. ú. Nedvědice, manželům Blaženě
a Františku Fraitovým, Nedvědice, za cenu
dle znaleckého posudku, tj. 150 Kč/m2.
ZM 18/149/2018
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1464/1 – dílů a+b o celkové
výměře 177 m2 v k. ú. Soběslav manželům
Jaroslavě a Milanovi Drdovým, Soběslav, za
cenu dle znaleckého posudku, tj. 250 Kč/m2.
ZM 18/150/2018
Zastupitelstvo města schvaluje prodej
jednotek (bytů se všemi jejich součástmi
a příslušenstvím, spolu se spoluvlastnickým
podílem na společných částech domů a spolu
se spoluvlastnickým podílem na pozemcích)
ve vlastnictví města Soběslavi – dům č. p.
373 nacházející se na pozemku p. č. 1010/2
a dům č. p. 374 nacházející se na pozemku
p. č. 1010/7 v k. ú. Soběslav v ulici Na
Ohradě v Soběslavi takto: byt č. 373/3 paní
Kláře Trešlové Káškové za cenu 347.003

Kč, byt č. 373/5 panu Jaroslavu Černému za
cenu. 265.576 Kč, byt č. 373/6 panu Martinu
Kalinovi za cenu 306.229 Kč, byt č. 374/4
paní Romaně Dvořákové za cenu 367.751 Kč,
byt č. 374/5 paní Mileně Linerové za cenu
426.005 Kč, byt č. 374/6 paní Ivaně Novotné
za cenu 427.440 Kč.
ZM 18/151/2018
Zastupitelstvo města schvaluje koupi
pozemků p. č. 2734/25 o výměře 198 m2,
p. č. 2744/2 o výměře 3 290 m2, p. č. 2751/10
o výměře 39 m2, p. č. 2754/21 o výměře 1 875
m2, p. č. 2756/148 o výměře 150 m2 a p. č.
3931/6 o výměře 809 m2,vše v k. ú. Soběslav,
od společnosti České Farmy, s. r. o., České
Budějovice, za cenu dle znaleckého posudku,
tj. 35 Kč/m2.
ZM 18/152/2018
Zastupitelstvo města schvaluje koupi 2/3
spoluvlastnického podílu na pozemcích
p. č. 2103/467 o výměře 2 953 m2, p. č.
2103/493 o výměře 4 941 m2 a p. č. 2103/495
o výměře 346 m2, vše v k. ú. Soběslav, od
pana Jana Mrázka, Milín, za cenu dle znaleckého posudku, tj. 250 Kč/m2.
ZM 18/153/2018
Zastupitelstvo města schvaluje směnu
pozemku p. č. 435 o výměře 15 769 m2 ve
vlastnictví města Soběslavi za pozemky
p. č. 2/1 o výměře 2 062 m2 a p. č. 2/2 o výměře
187 m2 ve vlastnictví Římskokatolické
farnosti Nedvědice, vše v k. ú. Nedvědice.

Rekonstrukce náměstí pokračuje
V současnosti probíhají
stavební práce na centrální ploše náměstí Republiky, kde vznikají nové
chodníky, dlažba a parkovací místa. Na přelomu června a července na
náměstí Republiky skončí trhy a přesunou se do
areálu hradního nádvoří.
Přesune se také Kubešova Soběslav, která se
bude konat na fotbalovém
stadionu. Pódium bude
umístěno nad trávníkem
a návštěvníci budou sedět na zastřešené tribuně.
To mohou ocenit obyvatelé v případě deštivého počasí. Centrální parkoviště
na náměstí se do srpna neuzavře. Zda dojde k uza-

centrální ploše náměstí
by mělo vzniknout příjemné prostředí pro setkávání
lidí, kde budou připravena místa pro instalaci
stánků v letních měsících
i během adventu. Bude
tam posezení se slunečníky a lavičkami, kde budou
moci turisté i zdejší občané posedět.“

vření parkoviště v srpnu
či v září, není možné nyní
s jistotou říci. Zároveň
nastanou některé změny,
které ve svém vyjádření
shrnul starosta města Jindřich Bláha: „Dojde ke

změně charakteru dlažby
na hlavní ploše náměstí, kde přibyde více velkoplošných desek, po kterých se lépe chodí. Lidé
se mě často ptají také na
zeleň. Té bude na náměstí

po rekonstrukci více, než
bylo před rekonstrukcí,
včetně vzrostlých stromů.
Namísto původních lip
budou vysázeny nové lípy
menšího vzrůstu během
městských slavností. Na

Již nyní je ale jisté, že
dojde k posunutí termínu dokončení stavebních
prací přibližně o dva měsíce. Bude tomu tak ze
dvou důvodů - prodloužení délky výběrového
řízení a probíhajícího záchranného archeologického výzkumu.
redakce
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Město Soběslav
vyhlašuje v souladu s § 7 zákona 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů výběrové řízení
na obsazení místa vedoucího finančního odboru
Městského úřadu Soběslav.
Druh práce: zajištění systému financování města,
zpracování finančních plánů, odpovědnost
za vedení účetnictví města.
Místem výkonu práce je MěÚ Soběslav, náměstí
Republiky 59/I, Soběslav.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
•
•
•
•
•
•

splnění předpokladů pro vznik pracovního
poměru úředníka dle § 4 zák. č. 312/2002
Sb.,
vysokoškolské vzdělání ekonomického
zaměření s praxí minimálně 2 roky
zkušenosti s fungováním veřejné správy,
schopnosti řízení kolektivu,
práce s PC, uživatelská znalost programů
MS Office,
řidičský průkaz skupiny B.

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• 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 uchazeče.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
•

•

•
•

životopis, ve kterém se uvedou údaje o
dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se
správních činností,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší
než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků
též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem,
pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením,
lustrační osvědčení (nepředkládají osoby
nar. po 1. 12. 1971),
ověřená kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání.
Předpokládaný nástup 1. 9. 2018.

Platové zařazení: dle NV č. 341/2017 Sb.,
v platném znění – 10. platová třída Uchazeči o místo
vedoucího odboru musí podat písemnou přihlášku
na podatelnu Městského úřadu nebo elektronickou
poštou na centrální adresu úřadu nejpozději do
13. 7. 2018.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav

Soběslav má nová dětská hřiště
V Soběslavi se v uplynulých měsících významně zapracovalo na obnově starých a výstavbě nových dětských hřišť. Již v minulém roce vzniklo velké dětské
hřiště na Sídlišti Svákov, následováno hřištěm Na Ohradě a v druhé polovině
července bylo dokončeno hřiště v ulici Na Svépomoci. Zhotovitelem byla firma
Wotan Forest. Nové herní prvky přibyly také naproti DDM a nového hřiště se
dočkají i Nedvědičtí. S ním související převod pozemku (původně ve vlastnictví
římskokatolické farnosti) do vlastnictví města byl schválen na červnovém zasedání zastupitelstva.
Velkou zásluhu na finálním řešení
dětských hřišť mají místostarosta města Vladimír Drachovský a ředitelka MŠ
Duha Alena Krejčová. Ta nám zodpověděla několik otázek ohledně finální
podoby a použití dětských hřišť: „Nová
hřiště jsou připravena pro děti předškolního i školního věku. Snahou realizační
firmy bylo umístění prvků dle požadavků zadavatele. Pro malé děti jsou herní prvky situovány pod vzrostlé stromy,
zároveň je nabídnuto příjemné posezení
se zázemím pro maminky s malými batolaty. Část prostoru je věnována starším
dětem s lanovkou a lanovým prvkem,
pamatováno bylo na zachování prostoru
pro malé fotbalisty a zároveň zůstal prostor i pro jiné míčové hry. U hřiště Na
Ohradě, kde je opravdu velmi pěkný veřejný prostor byl požadavek na vnímání
potřeb všech cílových skupin a komunity
občanů, kteří zde žijí. Právo na klidné žití mají i obyvatelé místních domů.
I s tímto aspektem bylo počítáno. Se stejným zadáním se pracovalo i při realizaci
hřiště v lokalitě Na svépomoci.
Město Soběslav při tvorbě projektu
a volbě herních prvků vycházelo z veřejného projednání, které proběhlo v minu-

lém roce a kterého se zúčastnili i zástupci z řad veřejnosti. Zeptala jsem se, zda
bylo pro realizátory veřejné projednání
přínosné a postřehy a požadavky veřejnosti zohledněny.
„V zadání pro dodavatele byl požadavek
na hřiště pro skupinu dětí předškolního i
školního věku. Dalším požadavkem bylo
právě rozmístění prvků tak, aby starší respektovali mladší a zároveň byla
zajištěna určitá bezpečnost v pohybu.
V diskuzi s veřejností zazněly i požadavky na zajištění ochrany nových hřišť prostřednictvím oplocení či jiných nástrojů.
S ohledem na další finanční náročnost se
zatím k tomuto nepřistoupilo a užívání
samotných hřišť ukáže, zda bude nutné
případně požadavek realizovat, nebo řešit ochranu jinou cestou,“ sdělila redakci Alena Krejčová.
Hřiště jsou nyní k dispozici rodinám
s dětmi. Jako u kteréhokoliv materiálního
vybavení je ale potřeba brát určité ohledy, aby nové zůstaly co nejdéle. Provozní řády vymezují jasná pravidla a je
jenom na uživatelích a jejich rodičích
ochránit to, co může sloužit k radosti
všem.
-min-
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NÁZORY
K čemu má sloužit hlava?
Připomeňme si nejdříve nedávnou historii.
Při výstavbě koridoru město zaspalo a zapomnělo na to, že přes železnici směrem k Nadýmači vede přejezd přes koleje. Díky panu
Ing. arch. Kodatovi se záležitost s velkým
zpožděním začala řešit a byl vybudován provizorní podchod pod tratí v propustku Andělské stoky. Jen nesplňuje normy pro průchod
chodců a cyklistů. Vstup je tedy na vlastní
nebezpečí. Problém by mohl být s plněním
úrazového pojištění, ale i ze strany SŽDC,
která by v případě problému mohla průchod
propustkem zrušit.
Na minulém zasedání zastupitelstva města
po krátké slovní roztržce vyzval pan starosta
pana Kodata, aby konkretizoval své dotazy.
Ten pak položil otázku, v jakém stavu je vy-

budování podchodu pod koridorem a cyklostezky. Pan starosta na dotaz neodpověděl.
Odpověděl ale pan MUDr. Chabr, že všichni
obyvatelé jsou spokojeni s propustkem a cyklistům musí stačit. Za cyklisty se ujal slova
pan Mgr. Pánek, který řekl, že při průjezdu
“je třeba použít hlavu, minimálně ve smyslu,
že ji skloním”. Paní Mgr. Krejčová naopak
tvrdila, že ona hlavu nesklání.

jako soběslavskou atrakci. Co se mi ale hrubě
nelíbí, že zastupitelé zesměšňují občana, který se snažil pomoci. Také se mi nelíbí, že pan
starosta neodpoví na dotaz i přesto, že mu to
ukládá zákon. Stačilo by přeci poděkovat za
to, že si pan Kodat všiml chyby v projektu.
Pokud bychom chtěli být za každou cenu
vtipní, tak můžeme říct, že napříště budeme
používat hlavu nejen ke sklánění.

Co k tomu dodat? Zkuste se podívat do Veselí nad Lužnicí. K Vlkovským pískovnám
si můžete vybrat buď asfaltovou silnici
přes most i s vyhlídkou na koleje, nebo
cyklostezku, kde koridor pohodlně podjedete
bez sesedání a bez sklánění hlavy.

Ing. Martin Kákona,
zastupitel za Piráty pro Soběslav

Mně osobně se úprava propustku líbí a beru ji

Celý zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva si můžete přehrát na webu města nebo si
pustit videozáznam na YouTube kanálu pirati4sobeslav.

IV. ŽELEZNIČNÍ KORIDOR A PROPUSTEK U ANDĚLSKÉ STOKY
V Soběslavi se za poslední léta mnohé změnilo. Významně je to vidět například na křižovatce ulice Květnová a Vrchlického, kde býval
přejezd přes koleje. Při odbočení doprava vedla cesta k rybníku Nadýmač, odkud je dodnes
možné dále pokračovat směrem na Řípec a Veselí nad Lužnicí. Po výstavbě koridoru přejezd
zmizel a závory nahradily protihlukové stěny.
Na cestu k rybníku se sice dostanete, musíte
ale ujít o kus dál na jih až k místu, kde pod
tratí protéká Andělská stoka. Tam se nalézá
propustek s podchodem, ke kterému se negativně vyjádřil zastupitel za Piráty pro Soběslav
Martin Kákona. Dle jeho názoru město včas
nereagovalo na zrušení přejezdu přes koleje
a podchod v dané lokalitě byl vybudován díky
Janu Kodatovi. Nesplňuje však normy pro
chodce a cyklisty.
Starosta města Jindřich Bláha sdělil redakci, že
město při výstavbě IV. koridoru nijak nezaspalo. „Slova o chybě projektu, odvolání proti jeho
výstavbě, případně přirovnání bývalé komunikace jižní vrátnice JDZ k přeložce silnice z Veselí nad Lužnicí do Valu, které Veselští říkají
„brontosaurus“, svědčí o neznalosti parametrů liniové stavby, kterým železniční koridor je.
Na vybudování širšího propustku v místě, kde
prochází Andělská stoka pod železniční tratí,
jsme se s investorem stavby – Správou železniční dopravní cesty dohodli a majetkoprávně
vypořádali přístupové cesty na obou stranách
železnice.“
V dané lokalitě se s hlavní trasou pro cyklisty
nepočítalo. Cyklisté mohou jet po pohodlnější cestě - po silnici směrem na Chlebov, kde
se napojí na silnici vedoucí podél dálnice a u
rybníku Nadýmač sjedou na cestu, která dále
pokračuje podél Starého rybníka do obce
Řípec. Výstavba koridoru i do budoucna ovlivní dopravu ve městě. Dle aktuálního projektu
bude uzavřena současná silnice na Chlebov
(ul. Petra Bezruče) v místě přejezdu přes koleje

k četnosti užívání a potřebám občanů.“ M. Pánek také poukazuje na obdobný podjezd, který
se nachází pod železniční tratí mezi rybníky
Překvapil a Pražský na cyklotrase a turistické
trase okolo vlkovských rybníků. „V porovnání
s propustkem Andělské stoky je nepochybně výrazně frekventovanější a nepředpokládám, že
by některého z cyklistů napadlo zpochybňovat
parametry takové stavby.“

Propustek s podchodem u Andělské stoky

(u křižovatky ulic Riegrova a Petra Bezruče),
kde vznikne nový podchod pro chodce a cyklisty. „Kolem technických služeb povede nový
nájezd na dálnici a na ní se bude odbočovat na
cestu, která se bude dále napojovat na ulici Petra Bezruče. Jiné rozumné řešení současného
propustku u jižní vrátnice nebylo možné. Rošt
nelze dát níž, protože do Andělské stoky je zaústěná dešťová kanalizace z areálu Impregnace a cesta by nebyla průchozí, kdyby se zvedla
hladina vody. Vedle toho, dva podchody pro
chodce a cyklisty by investor stavby kilometr
od sebe nestavěl,“ vysvětlil redakci starosta.
Samotný podchod tvoří prefabrikovaný železobetonový rám, který musí mít i s ohledem na
frekventovanost železniční tratě velkou nosnost. Sloužit má hlavně lidem, kteří chtějí dojít
k rybníku Nadýmač. Pokud je někdo z cyklistů
navyklý na starou trasu, bude muset v lepším
případě sesednout z kola. I tady ale trať bez
problémů překoná.
K řešenému tématu se redakci vyjádřil také
zastupitel Michal Pánek. „Zmiňovaný propustek Andělské stoky pod železničním koridorem považuji z hlediska chodců i cyklistů za
naprosto bezpečný a odpovídající, vzhledem

M. Pánek dále vyjádřil svůj názor na průběh
zastupitelstva a vyjádření M. Kákony, že zastupitelé zesměšňovali pana Kodata, který
propustek na zastupitelstvu rozporoval. S tím
nesouhlasí žádný ze jmenovaných zastupitelů.
Na zastupitelstvu pouze vyjádřili svůj názor na
řešenou problematiku, obdobně, jako to dělají
jiní zastupitelé nebo posluchači z řad veřejnosti. Redakce se zajímala o to, kdo měl zásluhu na výstavbě podchodu pod tratí. Jan Kodat opravdu upozorňoval na zrušení přejezdu
a chybějící podchod v dané lokalitě. Vznik
podchodu ale již před tím iniciovali někteří občané v dané lokalitě žijící. Někteří zastupitelé
dále zpochybnili, zda téma propustku patří na
stránky měsíčníku Soběslavská hláska. Zastupitelé města Soběslavi mají právo vyjádřit svůj
názor na stránkách měsíčníku. Pravdou ale je,
že by měli v první řadě informovat občany.
Nikoliv se v článku veřejně popotahovat kvůli
každému názoru, který na zastupitelstvu zazní.
Na závěr uvádíme aktuální informace k přípravě výstavby IV. železničního koridoru v úseku
Soběslav – Doubí, ke kterému se vyjádřil starosta města: „Správa železniční dopravní cesty nám sdělila, že finalizuje podklady tak, aby
mohla na přelomu srpna a září letošního roku
požádat Drážní úřad o vydání stavebního povolení, následně by měla vypisovat výběrové
řízení na zhotovitele stavby s předpokládaným zahájením v polovině příštího roku.“
-min-
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Mapa: IV. železniční koridor na území města Soběslavi
podchod u křižovatky ulic Riegerova a Petra Bezruče

Tyršova ul.

Železniční trať

NOVINKY NA REGISTRU ŘIDIČŮ
Dne 1. července 2018 nabývá
účinnosti zákon č. 199/2017
Sb., který významně mění zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Významnou novinkou je částečné rozvolnění místní příslušnosti
a přechod od papírové fotografie
k fotografii digitální.
Částečné rozvolnění místní
příslušnosti znamená, že určité
úkony lze učinit na libovolném
obecním úřadu s rozšířenou
působností, přičemž ale platí,
že tam, kde si občan podá žádost, musí si i vyrobený doklad
vyzvednout.
Týká se následujících úkonů
vztahujících se k vydání ŘP:
•
•
•
•

udělení a rozšíření řidičského oprávnění (ŘO),
uplynutí doby platnosti
nebo již neplatného ŘP,
změny údajů (hlavně příjmení),
výměny ŘP vydaného cizím
státem nebo výměna ŘP

členského státu,
ztráty, poškození, odcizení,
zničení ŘP nebo ŘP členského státu,
•
vzdání se všech nebo některé skupiny ŘO, tj. i podání
oznámení o vzdání se ŘO,
•
vydání výpisu z evidenční
karty řidiče (EKŘ) a bodového hodnocení,
•
vydání paměťové karty
řidiče (PKŘ),
•
vydání MŘP.
Částečné rozvolnění místní
příslušnosti se nevztahuje na:
•
podmínění, omezení a odnětí ŘO a s tím spojené náležitosti a vrácení ŘO ve všech
případech, vrácení ŘP, odevzdání ŘP ze strany občana
– pozbytí ŘO (např. dosažení 12 bodů)
•
vedení údajů v IS CRŘ
ohledně záznamu o přestupcích, bodovém hodnocení
apod.
Nově v ŘP nebude uveden údaj o
obvyklé adrese, tzn., že v případě
změny trvalého pobytu nebude
•

muset být vydán nový ŘP. Tato
povinnost ale nadále platí pro
MŘP a PKŘ.
Při podání žádosti o vydání ŘP
bude primárně využito digitální
fotografie z registru Ministerstva
vnitra. V případě, že občan fotografii v registru MV nemá, bude
pořízena digitálně přímo na pracovišti při podání žádosti. Žádost
bude doplněna digitalizovaným
podpisem přímo na místě pomocí
podpisového tabletu.
Povinnost předkládat papírovou
fotografii se bude týkat i nadále
mezinárodního ŘP, která se vylepí přímo do průkazu.
Správní poplatky:
•

za vydání ŘP – 200 Kč
(např. ztráty, odcizení),
•
za vydání ŘP ve lhůtě kratší, (tzv. „blesk“) – 700 Kč,
•
za vydání MŘP – 50 Kč,
•
karta řidiče do digitálního
tachografu – 700 Kč,
výměna z důvodu konce platnosti
zůstává i nově zdarma.
ing. Jana Kosová, ODVV

Dálnice

PRÁZDNINOVÁ
SOUTĚŽ
s infocentrem
na Facebooku
Zapojte se do soutěže o zajímavé ceny, které využijete
vy nebo je dáte jako dárek
svým blízkým. Soutěžit budeme např. o vstupenky na
Kubešovu Soběslav, koncert
Mirai nebo Evy Urbanové.
Získat můžete i volnou vstupenku na koupaliště nebo do
muzea. Soutěž bude probíhat
od 1. 7. do 31. 8. Sledujte FB
Infocentrum Soběslav, ať vám
nic neunikne.
redakce
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Sbor pro občanské záležitosti při MěÚ Soběslav zorganizoval 7. června v kostele sv. Marka další vítání občánků. Starosta města, Ing. Jindřich Bláha, přivítal do života v našem městě devět holčiček a pět chlapečků. O hudební doprovod se postarala děvčata ze Základní umělecké školy Soběslav pod vedením Mgr. Ivy Hovorkové.

SOBĚSLAVSKÉ OSOBNOSTI
PŘED 160 LETY SE NARODIL MYKOL0G
JAN BEZDĚK (1858-1912)
Bezděkovým životním dílem je kniha
„Houby jedlé a jim podobné jedovaté“,
kterou vydal r. 1902; je doplněna pěknými barevnými vyobrazeními hub od malíře
V. Luňáčka. Bezděk se v této knize zmiňuje
i o rodném městě (v poznámce pod čarou,
s. 169): „V okolí Soběslavě každý druh hřibu, který nesbírá, se z bázně před otravou
nazývá „kolodějem“.
Do textu své knihy zahrnul Bezděk i báseň Sigismunda Boušky (kněze, básníka
a spisovatele, 1867-1942), v níž je poeticky
starší češtinou vylíčeno, jak houby „vznikly“ (s. 23-24).
O význačném soběslavském rodákovi
J. Bezděkovi jsem sice v Hlásce psal už vícekrát, ale velké místní osobnosti je třeba
připomínat častěji: jednak proto, aby neupadly v zapomnění, jednak aby se o nich
dozvěděla i mladá generace.

Při čtení této básně mi to připadá jako
ze starých dob poslané milé pohlazení
po duši...
RNDr. František Kotlaba, CSc. RNDr.

Ukázka z básně
...

Muziky hrají
po celém kraji,
svatý Petr s Kristem Pánem
ubírá se českým lánem,
vracejí se k ráji.
A když hlédne líp: vidí tvrdý hřib,
strakoš do mechu se krčí,
zlatý ryzec pode smrčí,
masovky ční z lip.
Jak bílé kvítí
májovky svítí,
jako zlaté pampelišky
v tratoli se kupí lišky,
václavky zas v mýtí.
Z drobtů koláče
rostou chřapáče,
syrovinka do kloboučku
pozvédá se polehoučku,
mlékem pláče.

...
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VZPOMÍNÁME
Dne 21. 6. to bylo šest let,
co nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
babička a prababička paní
Jitka Čápová ze Soběslavi. Dne 1. 7. by oslavila
91. narozeniny.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcera a syn s rodinami.

Dne 26. 7. 2018 je to již 7
let, co nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček, 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.

Že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání.
Stále je v srdci bolest
a smutné je vzpomínání.
Dne 28. 7. 2018 uplyne
sedm smutných let, co nás
navždy opustila milovaná
maminka Ivana Pavlátová
ze Soběslavi.
Děkujeme všem za tichou
vzpomínku. Syn Daniel,
dcera Kateřina a maminka
Marie.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
•
•
•
•
•
•

Eliška Růžičková
Sofie Loudínová
Nela Veselá
Vanesa Kocandová
Anna Ryklíková
Ondřej Koblic

Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
• Bohuslava Ďuranová
• Lenka Adamová
• Božena Svobodová
• Jan Blahuta
• Ladislav Vácha
• Jiří Novák
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Dne 6. 7. 2018 to bude dlouhých 15 let, co nás
navždy opustila moje maminka, paní Vlasta Trešlová.
Vy, kdož jste ji znali, věnujte jí, prosím, spolu se
mnou tichou vzpomínku.

Dne 11. 6. uplynulo 20 let, co nás navždy opustil
tatínek, dědeček a bratr Jan Horký ze Soběslavi.
Stále vzpomíná dcera Hana a bratr s rodinou.

Tak jako řádky bez písmen,
tak jako zatoulaný sen,
tak jako touha zlomená,
tak jako láska bez jména,
tak jako mraky bez nebe,
tak cítím se já bez tebe,
Tebe …

Dne 2. 6. 2018 uplynulo pět smutných let, co mě navždy
opustila má milovaná přítelkyně paní Monika Hrádková
ze Soběslavi. Kdo jste ji znal, prosím věnujte jí tichou
vzpomínku. Nikdy nezapomeneme, Alena.

GALERIE V KOSTELE SV. MARKA
Zveme na vernisáž výstavy Asociace Jihočeských výtvarníků „IMAGINACE“, která se uskuteční v pátek 3. 8. 2018 v 18 h. Výstava je průřezem současného uměleckého dění na jihu Čech a představí obrazy, kresby, grafiky,
fotografie a objekty.
Asociace jihočeských výtvarníků (AJV) je profesním sdružením výtvarných umělců, která v současné době sdružuje výtvarné umělce i tvůrčí
pracovníky většiny oborů výtvarné kultury tj. malíře, grafiky, sochaře
i umělce nejrůznějších oblastí užitého umění, včetně dalších osobností
teoretického zaměření v moderních oborech. Počtem svých členů i geografickou rozlohou patří AJV mezi největší oblastní profesní spolky. Trvalou
a velmi podstatnou snahou uměleckého spolku v jižních Čechách je podle
předsedy AJV Mgr. Víta V. Pavlíka zejména: „i úsilí o překonání negativně vžitého pojmu „regionální kultura“. Činnost se pak vědomě neomezuje
jen na prezentaci umělců jihočeského regionu, ale směřuje i do zahraničí
a usiluje o možnost konfrontace kvalitního českého současného výtvarného
umění se špičkovým výtvarným uměním ve světě.“
Výstava Imaginace je koncipována jako prezentace vybraných děl několika významných umělců různých žánrů a uměleckých aktivit. „Právě ona
různorodost a pestrost uměleckých názorů i technik je tím nejcennějším
přínosem, který umožňuje vnímat nové zkušenosti a inspirace,“ zdůrazňuje
V. V. Pavlík s tezí, že výtvarné umění podobně jako hudba je založeno na
vztahu subjektivní vize a technických schopností. Odkazuje se na Augusta Renoira, který jednou poznamenal, že: ,,malba není jen pouhé snění
s otevřenýma očima, ale především řemeslná zručnost.“ Z výstavy AJV
se rozhodně řemeslná zručnost nevytrácí.
Zveme na výstavu a těšíme se na Vaši návštěvu. Výstava je otevřena ve
dnech úterý – neděle v 10-12 a 13-17 hod. a potrvá do pátku 31. 8. 2018.
Ak. soch. Václav Hrůza, kurátor výstavy
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2. MÍSTO V SOUTĚŽI GLORIA MUSAEALIS
		
Na
slavnostním vyhlášení
vítězů Národní
soutěže muzeí Gloria musaealis za rok 2017, konaném 17. 5.
2018 v Obecním domě v Praze
získalo Blatské muzeum významné ocenění. Loni otevřená
etnografická expozice Život na
Blatech a Kozácku, umístěná
v deseti sálech rekonstruovaného Smrčkova domu, obdržela
2. místo v kategorii Muzejní výstava roku 2017. Diplom si na
pódiu od organizátorů soutěže,
jimiž jsou Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií ČR
a Český výbor ICOM, převzali
etnoložka PhDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., vedoucí Blatského
muzea RNDr. Daniel Abazid
a ředitel Husitského muzea Mgr.
Jakub Smrčka, Th.D. Poděková-

PRO EXPOZICI ŽIVOT NA BLATECH A KOZÁCKU!

ní se ujal Daniel Abazid, který v
úvodu svého vystoupení připomenul všechny bezejmenné tvůrce – řemeslníky a lidové umělce
ze soběslavsko-veselských Blat a

NEBEKLÍČE

nic, statků, chalup, polí a rybníků
ze 60. – 90. let 20. století, tak i jeho
kubismem ovlivněná raná díla z let
čtyřicátých. K výstavě je k dispozici katalog z naší edice představující
umělce regionu.

OD LANDFRASŮ
– KNIŽNÍ BESTSELLERY
19. STOLETÍ
V galerii Smrčkova domu najdete až do 12. 8. výstavu přibližující
významnou část produkce jindřichohradecké Landfrasovy tiskárny,
největší mimopražské tiskárny 19.
století. Mezi její nejúspěšněji

vydávané tituly patřily modlitební knihy, především tzv.
nebeklíče, jejichž autorem byl
německý kapucín Martin z Kochemu. Obliba těchto modlitebních knih přetrvala od 17. až do
19. století a byla tak velká, že
se nebeklíče pod různými názvy dočkaly až dvou set vydání. Byly určeny ženám a často
je dostávaly nevěsty jako dárek
od svého nastávajícího. Poměrně časté zastoupení v muzejních fondech svědčí o jejich
hojném rozšíření mezi lidovými
vrstvami. To bylo způsobeno
i cenovou dostupností, neboť
nebeklíče se tiskly co nejlevněji ve velkých nákladech. Zá-

možné selky často mívaly nebeklíče zdobené mosaznými vazbami s

vypichovanými náboženskými
motivy a štrasovými kamínky,

Kozácka, jejichž výrobky a díla
z 19. a začátku 20. století dnes
představují exponáty v oceněné
expozici. Další poděkování směřovalo ke všem kolegům a spolu-

IVANA KOTÝNKOVÁ
které jsou současně zajímavým
projevem jihočeského lidového
umění. Jako takové je najdeme i
hned na několika místech naší národopisné expozice.

JOSEF KILIAN
(1918–1999)
Do Rožmberského domu Vás
(taktéž do 12. 8.) zveme na výstavu
pořádanou u příležitosti 100. výročí narození soběslavského rodáka
a čestného občana, akademického
malíře Josefa Kiliana. Čeká na Vás
reprezentativní výběr krajinomaleb
s jihočeskými motivy doplněný
o několik zátiší a kreseb. Kromě
obrazů z našich muzejních sbírek
jsou představena plátna zapůjčená
z Galerie hl. m. Prahy, Alšovy jihočeské galerie, Galerie Klatovy /
Klenová, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a ze
soukromých sbírek Kilianovy rodiny. K vidění tak jsou jak typické
autorovy malby jihočeských ves-

Weisův dům ve Veselí n. L. do
28. 7. zdobí výstava krajinomaleb
a zátiší Ivany Kotýnkové, výtvarnice žijící a tvořící ve Veselí nad
Lužnicí a v Praze. Pod záštitou
starosty města Veselí nad Lužnicí
ji pořádáme u příležitosti životního
jubilea malířky. Při výběru námětů se většinou vrací do svých rodných jižních Čech, do vzpomínek
na zajímavá místa či na setkání
s milými lidmi. Malířka je členem
Unie výtvarných umělců České republiky, její díla jsou zastoupena
v soukromých sbírkách i v institucích doma, v Evropě i v zámoří.
Výstavu doprovází katalog.

VLASTIMIL SLABÝ
– KAPLIČKY
Vernisáží konanou v úterý 31. 7.
od 17 hodin zahájíme ve Weisově domě výstavu fotografií drobné
sakrální architektury Soběslavska
a Veselska z tvorby soběslavského
fotografa Vlastimila Slabého, člena výboru Asociace jihočeských
výtvarníků. Sám o výstavě říká:
„Dráchov, Dírná, Řípec, Po-

pracovníkům, kteří se podíleli na
vzniku expozice, a ke zřizovateli
muzea – Ministerstvu kultury,
které financovalo rekonstrukci
Smrčkova domu i vznik expozice (dokončení pak proběhlo
v rámci projektu IROP). Ocenění
vnímáme také jako doklad toho,
že kvalitní muzejní výstavu či expozici lze vytvořit i v tradičním
duchu, s důrazem na autentické
exponáty. Věříme totiž, že právě
to v Blatském muzeu očekávají
naši návštěvníci a že by se to líbilo i našim předchůdcům, kteří
přesně před 140 lety v Táboře
a před 120 lety v Soběslavi zakládali naše muzea. Všechny tři
objekty Blatského muzea jsou až
do 30. 9. otevřeny denně kromě
pondělí (9:00 – 12:00 a 12:30
– 17:00).

nědrážka… a tisíce jiných míst
posetých po kraji českém kapličkami, které se vám většinou
rychle mihnou v okně automobilu, blízko silnice či v horizontu krajiny. U mne se tato rychlá
setkání začala zaznamenávat
do paměti jako na film ve fotoaparátu, a tak jsem sebral
30 let starý přístroj nabitý filmem, stativ a s touto výbavou
se vydal po jejich stopách. Každou cestou se otevírá další cesta
k jinému cíli. A tak mé cesty
končí v místech, kam bych se
jinak nedostal.“ Výstava potrvá

do 30. 9.

PŘÍRODOU KROK
ZA KROKEM
16. ročník přírodovědných exkurzí
v červenci pokračuje mykologickou vycházkou u příležitosti 30.
výročí vyhlášení národní přírodní
památky Luční, první mykologické
rezervace na našem území. Termín
budete upřesněn na plakátech akce
a na internetových stránkách www.
blatskemuzeum.cz.
Na muzejní akce Vás srdečně zvou
Daniel Abazid, Petr Šťovíček,
Monika Vlasáková a kol.
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Program - červenec 2018
Čtvrtek 28. 6.

18.00

„Všechno dobře dopadne“ - vernisáž
výstavy prací studentů keramického designu
Fakulty designu a umění ZU v Plzni, Galerie
v kostele sv. Marka

Sobota 30. 6. – úterý 10. 7. Setkání s hudbou v Soběslavi – 10. ročník
hudebního festivalu, týden koncertů a
příjemných setkání nejen s hudbou…, Galerie
v kostele sv. Marka, KDMS, kostel sv. Víta,
kostel sv. Petra a Pavla, letní koupaliště
Sobota 21. 7. – neděle 22. 7. 24. Mezinárodní festival dechových hudeb
– Kubešova Soběslav 2018, fotbalový
stadion FK Spartak Soběslav
Pátek

3. 8.

18.00

„Imaginace“ - vernisáž výstavy Asociace
jihočeských výtvarníků, Galerie v kostele
sv. Marka

Pokladna KD uzavřena: od 30. 7. – 17. 8. 2018
(vstupenky on-line na www.kdms.cz)
Připravujeme pro vás na podzim:
Pátek 14. 9.
Sobota 15. 9.
Pátek 19. 10.

21.00
10.00
19.00

Koncert Mirai, areál KD a rožmberského hradu
Soběslavské slavnosti 2018
Eva Urbanová a Moravské klavírní trio
– koncert, velký sál

Taneční kurzy povedou opět manželé Alena a Jaroslav Bolkovi
z Milevska.
Začínáme v sobotu 8. září od 18 hodin – končíme Věnečkem
8. 12. 2018. 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).
Podrobný rozpis jednotlivých kurzů najdete na www.kdms.cz.

28. 6. - 29. 7.
vernisáž výstavy se uskuteční
28. června od 18 hodin
otevřeno út - ne 10 - 12, 13 - 17

kostel sv. Marka
bezbariérový vstup
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24. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB

Kubešova Soběslav 2018
21. 7. – 22. 7. 2018
fotbalový stadion FK Spartak Soběslav
Sobota 21. 7. 2018
12:05 Soběslavské mažoretky, vedoucí Miluše Moravcová, Vladimír
Moravec
12:20 Březovská 10, kapelník Jiří Homolka
13:20 Dětský folklorní soubor Ráček, vedoucí Dana Moravcová
13:40 Leškovanka, kapelník Karel Hroch, umělecký vedoucí Pavel Málek
14:50 EBB (Eichberger Brass Boys), kapelník Kevin Kober/Rakousko
16:00 Úhlavanka, kapelník Jan Červený
17:30 Veselka, kapelník Ladislav Kubeš
19:00 Die Randenmusikanten, umělecký vedoucí Alexander Mayer/Německo
20:15 Jižani, kapelník Miroslav Dvořák
21:40 Straňanka, kapelník Petr Houšť
23:00 Babouci, kapelník Petr Shýbal
Program uvádějí moderátoři Karel Heger a Martin Hlaváček
Koncerty kolem Soběslavi - sobota 21. 7. 2018 - začátek ve 14.00 hod.:
BORKOVICE
Veselka, kapelník Ladislav Kubeš
Die Blaskapelle PRO MIL, umělecký vedoucí Stephan Poitner/Německo
KLENOVICE
Lublaska, kapelník Michael Miller/Švýcarsko
Leškovanka, kapelník Karel Hroch, umělecký vedoucí Pavel Málek
TUČAPY
Die Randenmusikanten, umělecký vedoucí Alexander Mayer/Německo
Březovská 10, kapelník Jiří Homolka
ŽELEČ
Úhlavanka, kapelník Jan Červený

Neděle 22. 7. 2018
10:00 Dolnovanka, kapelník Petr Čermák
12:00 Babouci, kapelník Petr Shýbal
12:00 Přímý přenos do vysílání Českého rozhlasu České Budějovice
(Vylosování soutěže Táborského deníku a Českého rozhlasu České
Budějovice)

Než přišla bouře

(akční/dobrodružný, USA)

15:50 Die Blaskapelle PRO MIL, umělecký vedoucí Stephan Poitner/
Německo

Ve filmu o přežití natočeném podle skutečného příběhu vyústí náhodné setkání dvou mladých lidí nejdříve v lásku a posléze
v největší dobrodružství jejich života, když musí čelit jednomu
z nejkatastrofálnějších hurikánů, jaký byl kdy v historii zaznamenán.

17:00 Krajanka, kapelník Václav Hlaváček

Úsměvy smutných mužů

13:30 Lublaska, kapelník Michael Miller/Švýcarsko
14:40 Fryštácká javořina, kapelník Radek Gajdošík

18:10 Veselka, kapelník Ladislav Kubeš
19:20 Všechny dechové hudby společně zahrají za řízení Haralda
Sandmanna (Německo), Jaroslava Zemana a Gerharda Sulyoka
(Rakousko) skladby:
„Borkovická polka“ (Ladislav Kubeš/Jiří Vostrovský)
„Moje česká vlast“ (upravil Ladislav Kubeš, text:Zdeněk Beneš)
„Od Tábora až k nám“ (upravil Ladislav Kubeš, text: lidový)
Program uvádějí moderátorky Kateřina Hálová a Blanka Tůmová

(drama/komedie, Česko)

Úsměvy smutných mužů přiblíží příběhy úspěšných mužů kteří
se přes dno lahve dostali na samotné dno života. Na dno, odkud
vede už jen cesta vzhůru. Všichni z různých důvodů pili, někdo
sám doma jiný jako tahoun v hospodě. Pod dohledem přísné primářky a v pevném režimu teď společně poznávají, jak lehké bylo
opojnému alkoholu propadnout a jak naopak těžká je cesta ze
závislosti ven. Ze závislosti už ale cesta ven nevede, jediná šance
je nahradit alkohol něčím jiným. Co takhle uběhnout maraton?
zdroj: ČSFD (redakčně kráceno)
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10. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU

SETKÁNÍ S HUDBOU V SOBĚSLAVI
30. 6. – 10. 7. 2018
SOBOTA 30. 6.

STŘEDA 4. 7.

19:00

kostel sv. Víta
KRISTÝNA KŮSTKOVÁ A BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Výrazný talent nejmladší pěvecké generace spolu se špičkovým pardubickým
souborem...
KONCERT NATÁČÍ ČRO 3 – VLTAVA

19:00

SOBOTA 7. 7.
foto: Radovan Subin

kulturní dům

HOUSLOVÝ RECITÁL JOSEFA ŠPAČKA

Josef Špaček - housle, Miroslav Sekera
– klavír
NEDĚLE 1. 7.

19:00

kostel sv. Víta a následně kulturní dům
PUTOVNÍ KONCERT ORGANIZÁTORŮ A LEKTORŮ
PONDĚLÍ 2. 7.

19:00

kostel sv. Víta
HUDEBNÍ SETKÁNÍ
Společný koncert ZUŠ Soběslav a sboru
Anonym voice. Speciální host: Zuzana
Lászlóová
ÚTERÝ 3. 7.

městské koupaliště
DOMÁCÍ VÝROBA ANEB PECKY
VŠECKY
Tradiční open-air koncert na pomezí rocku, blues a jazzu, Speciálí host: Vladimír
Merta
ČTVRTEK 5. 7.

19:00

PÁTEK 6. 7.

NEDĚLE 8. 7.

v 11.00

koncertní sál ZUŠ

MATINÉ Z TVORBY ÚČASTNÍKŮ
KURZŮ
NEDĚLE 8. 7.

kostel sv. Marka
CANTARINA CLARINETE
Dámské klarinetové kvarteto

19:00

kostel sv. Petra a Pavla
ŠARMAN ENSEMBLE
(Jiho)české stopy v komorní hudbě

19:00

kostel sv. Marka
ŠMOLDAS HRAJE JEŽKA
Přední český jazzový kytarista... Special
guest: Petr Hanzlík - zpěv

19:00

PONDĚLÍ 9. 7.

19.00

kostel sv. Víta
1. KONCERT ÚČASTNÍKŮ KURZŮ

19:00

ÚTERÝ 10. 7.

terasa městské knihovny, v případě nepřízně počasí Galerie sv. Marka v 19:30

18.00

kulturní dům
2. KONCERT ÚČASTNÍKŮ KURZŮ

DIVÉ HUSY
Jitka Šuranská Trio (2x cena Anděl a 2x
nominace...)

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
VSTUPNÉ NA VŠECHNY KONCERTY
JE DOBROVOLNÉ

foto: Petr Hanzlík

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Pasování
Ve čtvrtek 7. 6. a v pátek 8. 6. proběhlo v prostorách knihovny pasování prvňáčků ze ZŠ Komenského
a ZŠ E. Beneše na čtenáře. Děti si
program, který pro ně připravily
studentky knihovnictví z Tábora,
užily, splnily některé úkoly, zahrály
si hry a následně na terase přečetly
krátké úryvky a byly pasovány na
čtenáře.
Děkujeme studentkám za pomoc
a dětem a paním učitelkám za zpříjemnění dopoledne.
Všem

přejeme

plno

školních

i mimoškolních úspěchů a krásné
prázdniny!

Vezmeš si mě?
Zveme Vás na zajímavou výstavu sbírky svatebních oznámení
Ing. Hany Čechové s názvem
Vezmeš si mě? Ke zhlédnutí budou jak novodobá, tak i svatební
oznámení stará stovky let.
Výstava se bude konat od
11. 7. do 27. 8. 2018

Městská knihovna Soběslav zve
na výstavu sbírky
svatebních oznámení ing. Hany Čechové

„Vezmeš si mě?“
Výstava se bude konat

od 11. 7. do 27. 8.

městská knihovna
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V sobotu 2. června se konal druhý ročník country festivalu v prostředí soběslavského kempu TJ Spartak Soběslav. Rodiny
s dětmi se na „plovárně“ sešly již v dopoledních hodinách při představeních divadla Víti Marčíka a kabaretu Ivana Hofmana.
Program pro dospělé odstartovala po 14 h kapela A proč ne, následována kapelami Kamarádi z Pískoviště, Veteráni, Samova
Mexická vložka, Kocouři a friends, Plavci Jana Vančury a Hastrmani. Kapelu Plavci doprovodila svým úžasným hlasem zpěvačka, textařka a skladatelka Irena Budweiserová, známá ze Spirituálu Kvintet. Kapela Hastrmani vystoupila jako poslední
a na závěr vytvořila pěknou večerní atmosféru pod hvězdami.
Po celý den bylo zajištěno
i dobré občerstvení a pivo teklo
proudem. Děti se v parném dni
zchladily v řece, a kdo nechtěl
celý den jen sedět a koukat
na pódium, mohl si třeba zahrát minigolf nebo zatancovat
před pódiem.
Na country festival na plovárně jsme slyšeli řadu pozitivních
ohlasů. Letos se konal již druhý
ročník. „Pořádat tento festival
napadlo v loňském roce mého
bratra, který celý život hraje
country muziku a začínal zde
v Soběslavi. Po loňském ročníku (prý dle ohlasů úspěšného)
jsme se rozhodli tento hudební
svátek pro místní občany opakovat,“ vysvětlil redakci v rozhovoru organizátor festivalu
Pavel Snášel.
Přípravou jednoho večera plného dobré hudby organizátoři žijí
řadu měsíců dopředu. Dalším
ročníkem festivalu se začínají
zabývat již po skončení festivalu. Nyní zvažují myšlenku, zda
festival znovu uspořádat, stojí
je to totiž mnoho sil. „Naštěstí
mi v tom všem pomáhá rodina
a přátelé. Už nyní jsme začali
domlouvat hlavní kapelu, abychom s ní dopředu podepsali
smlouvu. Stát se může cokoliv.
Snažíme se samozřejmě domlouvat takové kapely, které

jsou známé i pro okrajové posluchače tohoto žánru, nikoliv pouze pro skalní fanoušky.
Máme možnosti pozvat skupiny, jako jsou Nezmaři, Nedvědi
apod., ale chceme mít festival
v žánru country a řada těchto
kapel hraje spíše folkovou hudbu. Další problém je sehnat na
tyhle kapely finance,“ přiblížil
Snášel přípravy festivalu.
V názvu festivalu byl v minulém
roce záměrně uveden text
kamarádi pro kamarády. Právě
v tomto duchu totiž shání Pavel
Snášel účinkující - aby se sešli
lidé, co spolu hrávali a hrají
při nějaké pěkné příležitosti,
zavzpomínali na ty, kteří mezi
námi již nejsou a zahráli sobě
navzájem i všem posluchačům,
kterým country hudba dělá radost.
Festival není jednoduché zajistit ani technicky. Doposud
si organizátoři půjčovali pódium od Kulturního domu města
Soběslavi a střechu od kulturního domu v Písku. Stage pak
sestavovali sami. „Umíme to,
protože jsme to dělali několikrát na jiných akcích, ale strávíme tím tři dny před festivalem
a pak ho musíme sami zbourat,“
sdělil nám Pavel Snášel. To už
by se v příštím roce snad nemělo opakovat, protože by stavbu

pódia zajistila firma. Pronájem
pódia je finančně náročný a organizátoři jsou vděční, že jej
mají zapůjčený od kulturního
domu. Na závěr je potřeba jej
ozvučit. Toho se i letos ujal kapelník kapely Kocour & friends
Jindřich Kocourek se svým
vlastním aparátem.
„V letošním roce jsme uspořádali také program pro děti,
který jsme zafinancovali z peněz, které nám zbyly z minulého
roku. Původně jsme je chtěli věnovat na obnovu dětského hřiště v kempu TJ Spartak Soběslav.
Provozovatel s ním měl ale jiné
plány,“ vyjádřil se Snášel k dopolednímu programu, který potěšil především malé ratolesti.
Vstupné na festival je s ohledem na počet kapel a zábavu,
kterou lidem zprostředkovává, spíše symbolické. Náklady
související s festivalem se z něj
neuhradí, je tedy potřeba sponzorských darů.
„Na sponzorech jsme závislí.
Bez nich bychom tuto akci neuspořádali. Sponzorskými dary
přispěli jak firmy, tak jednotlivci. Kdo akci finančně podpořil
v minulém roce, v tom letošním
přispěl také. Nyní sháníme generálního sponzora, který by
nám umožnil zaplatit i pronájem stage.“ Vyjádřil se Snášel.

Letos se vedle fanoušků country přijely na „plovárnu“ podívat také děti z dětského domova Radenín. Zalíbilo se jim tam
natolik, že zůstaly i na několik
kapel a kemp opustily až před
17. hodinou. Country festival
řada obyvatel Soběslavi vítá.
Jak potvrdil redakci i Pavel
Snášel, s festivaly se v létě
pravidelně roztrhne pytel, ale
country hudbu na nich uslyšíte jen pomálu. Bylo by proto
pěkné, kdyby se z této zábavy
na plovárně do budoucna stala
třeba i tradice.
Organizátoři děkují sponzorům: Diesel centrum – Petr
Rada s.r.o.; Voda, topení, plyn
– Šťastný s.r.o.; Goliat – František Pazdera, Sloupárna Majdalena s.r.o., Drs Miroslav,
Autoservis Jindra s.r.o., Autodíly Soběslav, Pivovar Kněžík,
město Soběslav, Bobeš Stavitel, OVB – Hák Jiří, Ločeso,
Fert a.s., Banes, N+N, WaW
Weinzettl s.r.o., Tomáš Šena,
Bočan & spol., KV2 audio.

-min-
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MŠ DUHA
Konec školního roku
je v naší mateřské škole ve znamení výletů
a loučení. Všechny
děti se loučily se třídou
a paní učitelkami společně s rodinou. Při rozlučkovém odpoledni někdo hledal poklad,
jiný se podíval do pohádky, všichni jsme
si užili společně strávený čas. Předškoláci
se loučili v kině slavnostním stužkováním.
Všem budoucím školákům přejeme dobrý
start a hodně úspěchů v základní škole. Všem
duhovým dětem a jejich rodinám i vám čtenářům přejeme krásné léto plné nezapomenutelných zážitků, slunce a pohody.
kolektiv MŠ DUHA

PŘEDŠKOLÁCI Z DUHY SE ROZLOUČILI SE SVOU ŠKOLKOU
Během slavnostního stužkování, které probíhalo v úterý 19. června v kině, se předškoláci
ze zelené a fialové třídy loučili se svou školkou
a obdrželi od svých třídních učitelek a paní ředitelky stužku, diplom a DVD s fotkami z posledního školního roku. Děti při této slavnostní
chvíli doprovodili jejich rodiče, sourozenci,
prarodiče a ostatní blízcí, kteří zhlédli i krátké
vystoupení složené z písniček od Dády Patrasové a Zdeňka Svěráka. Letos z Duhy odchází

nejen do soběslavských základních škol 44 dětí.
Některé z nich se už rozjely na prázdniny, některé ještě v srpnu stráví několik dní ve školce.
Nicméně 3. září všichni usednou v lavicích své
nové třídy a budou nasávat „jako houby“ nové
vědomosti, dovednosti, zkušenosti a především
získají nové kamarády.
Za rodiče našich předškoláků bych si dovolila
ještě jednou poděkovat paní učitelkám, paní
ředitelce a celému kolektivu MŠ Duha, protože

				

MŠ NERUDOVA

				

Ve školce se pořád něco děje

Zpíváme babičkám
V měsíci květnu jsme navštívili
s dětmi Senior dům. Hudební vystoupení, které si děti pro babičky
připravily ke Dni matek, nadchlo
všechny obyvatele senior-domu,
nejenom babičky, ale přišli se podívat i dědečkové. Děti zde předvedly své taneční a pěvecké dovednosti a bylo se opravdu na co dívat.
Mazurku předvedli kluci a holky
na jedničku. Děti se ani chviličku nezastavily, tančily, zpívaly
a dováděly. Ani letos jsme nezapomněli na malé dárečky pro babičky
k jejich svátku. Děkujeme i my za
úžasné dráčky, které babičky ušily
pro děti. Spolupráce se senior-domem trvá již několik let a tím patří
velké poděkování Pavle Marešové
a Ladě Haplové, které se o naše
nejmenší vždy vzorně postarají.

Den dětí
Oslavu Dne dětí 1. 6. 2018 si naše

děti užily ve spolupráci s Policií
ČR městského oddělení v Soběslavi. Bylo se celé dopoledne na co
dívat. Zvědaví kluci a holky si prohlédli hlavně policejní motorku,
civilní policejní auto, vyzkoušeli
si neprůstřelné vesty, zkoumali
policejní radar a nejvíce je zaujal
výcvik policejního psa, který se
jmenoval Kass. Strážník městské
policie Tábor Pavel Šimek ukázal
dětem vše, co se jeho čtyřnohý
kamarád za dva a půl roku naučil.
Děti nešetřily velkým potleskem
a od svého pána dostal Kass vždy
odměnu, protože si to opravdu zasloužil. Zajímavé a poučné vyprávění nadstrážmistra Petra Šilpocha
o práci policie zaujalo všechny
naše děti. Děkujeme všem policistům, kteří připravili ke Dni dětí pro
celou mateřskou školu zajímavé
dopoledne: nadstrážmistři – Aleš
Kuttelwascher, Petr Šilpoch, z dopravní policie Pavel Šuléř a strážník MP Tábor Pavel Šimek.

i díky nim máme tak úžasné děti. Uvědomujeme si, kolik práce, námahy a volného času bylo
potřeba k přípravám vystoupení a školních akcí.
S jakou láskou a elánem ke své práci přistupovali. Kolik pohlazení, chvály a milých slov našim dětem věnovali. Věříme, že také díky nim
jsou naše děti skvěle připraveny nejen na vstup
do školy, ale i do života.

Návštěva u hasičů
Zajímavé dopoledne připravili pro
děti v úterý 12. 6. také soběslavští hasiči. Našim nejmenším se
věnovali celé dopoledne. Ukázka
vybavení hasičských aut byla pro
všechny velmi zajímavá. Vyzkoušet si hasičskou helmu nebo si za-

Michaela Pimperová

stříkat vodou jako opravdoví hasiči, to se nepoštěstí jen tak někomu.
Zážitků bylo mnoho. Program pro
děti byl velmi pěkně připravený
a tím patří velké díky Směně „C“,
parta „správných“ hasičů: pánové
Mašek, Viturka a Kuttelwascher.
Kolektiv MŠ Nerudova
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PODĚKOVÁNÍ
Písničkou Když se narodíme
(většinou jen spíme, naším zájmem je jen jíst a spát) začalo
dne 17. 5. 2018 v KDMS vystoupení předškoláků ze Sluníčkové
a Měsíčkové třídy MŠ Nerudova, na které mě pozvala moje
vnučka. Při poslechu a pohledu
na děti a jejich paní učitelky,
jsem si uvědomila, kolik pravdy je v těchto úvodních slovech
nebo jen v tomto textu: „…
je s námi spousta práce, jenže
pojďme dál, náš život začíná...“
Na jevišti se střídaly písničky
a tanečky a já se neubránila
vzpomínkám. Vzpomínkám na
své začátky vedoucí pečovatelské služby na starém „pečováku“ v Kadlecově ulici. Jak tam
několikrát do roka chodívaly
děti z této MŠ, ale i ZŠ a hudební školy, aby našim obyvatelům
zazpívaly koledy a popřály hezké
Vánoce, aby jim přinesly radost

a pomyslnou kytičku svým vystoupením k svátku žen a písničkami, tanečky a říkadly jim zpestřily jejich život ve stáří.
Zatímco na jevišti zpívaly a tančily pohádkové postavy, roboti či
zvířátka, zněla mazurka i disko,
uvědomila jsem si, že před těmi
téměř třiceti lety to byly ty samé
paní učitelky, které už tenkrát
děti na vystoupení připravovaly
a k nám je vodily. Kolik dětí jim
za dobu učitelské praxe prošlo
(a ještě projde) rukama? Kolik
hodin neskutečné práce, nápadů, volného času při přípravách
takových vystoupení, vymýšlení
a hledání materiálu. Kolik fantazie, inspirace a trpělivosti
je třeba, než se vše sestaví
a s dětmi nacvičí. S jakou láskou
a zapálením ke své práci i s přibývajícím věkem a různými bolístkami přistupují, protože bez
toho to nejde.

A znovu cituji, tentokrát závěr
úvodní písně: „…Když se narodíme, trvá spoustu pátků, než
se rozvineme jako poupě z plátků…“

sledným i přísným učitelům,
kterých si velmi vážím. I jejich
zásluhou se ty naše poupátka
mohou rozvinout v krásné květy.
Jarka Blažková

V současné době nebývá moc
zvykem děkovat učitelům, ale
já tímto tak činím, neboť oni
nám pomáhají naše děti vychovávat. Děkuji celému kolektivu
v MŠ Nerudova. Všem obětavým, ochotným, laskavým, dů-

K tomuto poděkování se také
připojují maminky, tatínkové,
dědeček a babička dětí naší party
„Hic“, které se schází k popolednímu proběhání v parku. Pan Petrů, manželé Koblásovi, Bauerovi
a paní Kopicová.

ZŠ E. BENEŠE
Stříbrný úspěch
na dopravní
olympiádě

I v letošním školním roce
se žáci naší školy zúčastnili již 44. ročníku okres-

ního kola dopravní olympiády v Táboře. Družstvo
mladších žáků obsadilo
krásné druhé místo, byli
to: Alexandra Vachromějeva, Tomáš Fric, Eliška
Patočková a Jakub Vorel.

Eliška Patočková byla
vůbec nejlepší mladší
dívkou a jako odměnu
dostala cyklistický dres.
Ani starší spolužáci nezůstali pozadu a celkově
se umístili také na druhé

příčce. Stříbrné medaile
si na krku odvezli Hana
Kalabová, Jakub Řezníček, Vendula Benáková
a Michael Švadlena. Žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Lenka Kubešová

Atletický
čtyřboj
– 1. stupeň
24. května 2018 se 29
žáků prvního stupně
zúčastnilo
atletického
čtyřboje v Táboře. Během dne si jednotlivci
z tříčlenných (jednoho
dvoučlenného) družstva
vyzkoušeli běh na 50
metrů, běh na 400 – 800
metrů, skok do dálky a
hod míčkem. Počasí nám
velmi přálo a pršet začalo
až po cestě domů.
Nejlepšího umístění dosáhli chlapci i dívky

prvního ročníku, chlapci
druhého ročníku a dívky
čtvrtého ročníku. Chlapci
první třídy (Adam Pánek,
Šimon Hlásek) získali
zlatou medaili, zároveň
Adam Pánek získal zlatou medaili jako jednotlivec. Dívky první třídy
(Simona Kolbová, Nela
Herynková, Adéla Koblásová) získaly bronzové
medaile. Chlapci druhé
třídy (Matěj Macháček,
Denny Doskočil, David
Sedláček) si odvezli stříbro, stejně tak i Matěj Macháček obdržel stříbrnou
medaili jako jednotlivec.
Třetím úspěchem skupin
byla zlatá medaile dívčího družstva čtvrtých
tříd (Veronika Nývltová,
Adéla Pánková, Valentýna Novotná-Hanzalová).
Všem žákům i žákyním
děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Mgr. Eliška Zimová
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Londýn 2018

Začátkem roku jsme měli možnost přihlásit se
na zájezd do Londýna. Celá naše třída byla nadšená a já samozřejmě také. Měla jsem radost,
když mi rodiče dovolili odjet na pár dní poznat
nové zvyky, památky a hlavně jiný jazyk. To
byla jedna z priorit, kvůli které byl výlet uspořádán. Praxe je přeci nejlepší učitelkou. Druhým
důvodem bylo poznat tolik známé anglické památky. A v neposlední řadě jsme si měli celý zájezd užít. Všechny body byly úspěšně splněny.
   Jako první jsme navštívili královské městečko Windsor a stejnojmenný hrad. Samotnou
nevěstu s ženichem jsme už bohužel nestihli,
ale cestou jsme potkali spoustu suvenýrů, které královskou svatbu symbolizovaly. Prohlídka
Windsoru se mi líbila z celého výletu nejvíce.
V samotném městečku bylo vidět spoustu typicky britských věcí. Poštovní schránky, telefonní budky a hlavně typické cihlové domy. Toto
všechno jsme viděli následně i v Londýně, ale
mně se ve Windsoru líbily mnohem více. Hned
po prohlídce městečka jsme vyrazili městským
autobusem do Legolandu. Zde jsme si užívali atrakce zhruba pět hodin a potom nás čekal
odjezd na meetingpoint, kde jsme měli odjet již
s našimi hostitelskými rodinami.
   Druhý den v sobotu, jsme si dali budíčka
na půl sedmou. Když už jsme se sešli v autobuse úplně všichni, vyrazili jsme směr Londýn.
Jako první jsme vyrazili do muzea Madame Tussauds. Muzeum jsme nenavštívili všichni. Co
se týče podobných vstupů, měli jsme skoro vždy
na výběr ze dvou variant. V tomto případě bylo
první variantou muzeum voskových figurín a
druhou variantou byla procházka v Hyde Parku
a rozchod na Oxford Street. Já jsem navštívila
muzeum voskových figurín. Byla jsem v něm
poprvé a moc se mi líbilo. Viděla jsem například Megan a Harryho, celou královskou rodinu, Usaina Bolta, Madonu, Adele, Beatles, Caru
Delevingne a spoustu další známých tváří. Celá
prohlídka nám trvala necelé tři hodiny. Potom
jsme nasedli do autobusu ke zbytku skupiny a
vyrazili směr Leavesden do studií, kde se natáčel Harry Potter. Opět jsme byli rozdělení do

dvou skupin. Jedna skupinka navštívila prostory
Making of Harry Potter a druhá skupina se vydala do městečka Wattford. Já jsem patřila k té
druhé skupince. Dorazili jsme do města, kam
jsme jeli autobusem jen chvíli. Na místě jsme
dostali rozchod a většina z nás zamířila do obchodů. Asi po dvou hodinách se k nám připojila
naše druhá skupina. Když jsme všichni pokoupili, co jsme potřebovali, mohli jsme se konečně
vydat na meetingpoint.
    V neděli ráno jsme se s naší hostitelkou rozloučili. Už nás čekaly poslední hodiny v Anglii
a ty jsme strávili hlavně prohlídkou známých
památek v Londýně. Jako první jsme zamířili
na lanovku, která vedla přes řeku Temži. To byl
moc hezký zážitek. Hned po lanovce jsme zamířili na loď. Pluli jsme opět po Temži a z lodi
jsme viděli spoustu památek. Tower Bridge,
Houses of Parliament, London Eye a spoustu
dalších. Z lodi jsme vystoupili kousek od Big
Benu, který jsme bohužel neviděli v celé své
kráse, protože byl schovaný pod lešením. Opět
jsme se rozdělili do skupinek podle toho, kdo
chtěl jít na London Eye nebo do Sea Life Akvá-

ria. Já jsem zamířila do akvária. Viděli jsme
spoustu mořských živočichů, hady, pavouky,
brouky a na samý závěr dokonce i tučňáky. Ze
všech akvárií, které jsem kdy navštívila, se mi
tohle líbilo bezpochyby nejvíce. Hned po prohlídce akvária jsme zamířili na pár minut do 4D
kina na krátký sestřih o London Eye. Poslední
bod našeho programu zabraly ty nejznámější
památky. Dlouhou procházkou jsme navštívili
Buckinghamský palác, Westminsterské opatství
a některé parky. Poté jsme se metrem přesunuli zpět k našemu autobusu a čekala nás dlouhá
zpáteční cesta.
   Myslím, že jsme si všichni zájezd moc užili
a určitě se každý z nás něco nového přiučil. Je
úžasné, že se na naší škole takové výlety pořádají. Jak už zaznělo v autobuse cestou zpět,
velké díky patří panu učiteli Lisovi, který celý
zájezd pro školu zařizoval. Další poděkování
patří paní učitelkám Sládkové a Vančurové. A
v neposlední řadě děkujeme skvělé paní průvodkyni Mileně Procházkové a pánům řidičům.
Michaela Hybšová, 9.A

Poslední výlet 9. B – Ostrava!!!
My, třída 9. B, jsme naplánovali společně s naším panem učitelem Mácou, s jeho manželkou a s
paní učitelkou Hruškovou poslední velký výlet do Ostravy, který
se konal od 3. do 5. června 2018.
   Naše cesta začínala na nádraží
v Soběslavi, kde jsme čekali na
rychlík, který nás odvezl do Prahy.
V Praze jsme rychlým krokem
přestoupili
do
nejrychlejšího
vlaku Pendolino, který nás vezl

tři hodiny deštěm do Ostravy.
Čím dál jsme byli, tím více se
kazilo počasí. Když jsme ale
dorazili, bylo už jen zataženo a
chladno. Hned jsme se vydali na
ubytovnu a příjemně se zabydleli.
   Poté jsme vyrazili do Hrabyně na
velký vojenský památník a také do
jednoho dolu. Čekala nás spousta
prohlídek a přednášek, které byly
chvilkami trošku nudné, ale měly
přece jen něco do sebe. Večer jsme

také dostali večeři. Všichni jsme
byli tento den vyčerpaní, jelikož
byl náročný a na ubytovnu se vraceli až okolo jedenácté hodiny večer.
   Druhý den byl daleko příjemnější
a nenáročný, byl i teplý a slunečný.
Ráno nás přivítala příjemná
snídaně. Čekala nás další prohlídka
Ostravy, většina z nás vylezla
na velkou vyhlídkovou věž, ze
které byla krásně Ostrava vidět.
Rozchod na oběd jsme měli v

obchodním centru. Poté někteří
z nás zůstali na pokojích, někteří
šli do ZOO a někteří i do kina
na Deadpoola 2. Ať už jsme
byli kdekoliv, bylo to skvělé.
    Třetí den ráno jsme už začali
balit věci a vyklízet pokoje. Znovu
nás čekala snídaně. Opět jsme
měli rozchod a tentokrát v centru
Ostravy, kdy jsme toho využili
a šli, kam jsme chtěli. Poté jsme
čekali na hlavním nádraží na naše
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Pendolino. Bohužel se kvůli výlukám i nejrychlejší vlak zpozdil a tím nám ujel rychlík z Prahy,
který nás měl odvézt domů. V Praze jsme tedy čekali taky dost dlouho, několikrát se nám
náhradní vlak zrušil, ale nakonec vše dobře dopadlo a všichni se dostali bez problémů domů.
   Tímto děkuji i za svou třídu panu učiteli Mácovi i jeho ženě, paní učitelce Hruškové a
malinkému Matyáškovi, že to s námi vydrželi a vše krásně zorganizovali. Doufám, že jste si
poslední výlet s námi užili tak, jako jsme si ho užili my.
za 9. B Aneta Jindrová

SŠŘ A ZŠ SOBĚSLAV
Konec školního roku na základní škole
24. května
jsme díky financím z dotace podpory
sportu Jihočeského kraje mohli opět
uspořádat lehkoatletické
závody. Vítězům patří velká gratulace a pochvala
za vzornou reprezentaci
školy. Všem zúčastněným
poděkování za sportovní

chování během celé akce.
Den dětí jsme oslavili výletem do Veselí nad Lužnicí a návštěvou zemědělského družstva Jinos
– Agro, kde pro nás byla
připravena prohlídka areálu i s odborným výkladem.
Největší úspěch ale měly u
dětí hrátky s telátky. Chtěli
bychom tímto ještě jednou
poděkovat celému kolek-

tivu Jinos-Agro za ochotu
a krásný zážitek.
Úplný závěr školního roku
jsme strávili na pískovně,
kde si děti společně hrály,
soutěžily a pekly špekáčky.
Přejeme dětem, rodičům
i všem čtenářům pohodové
prázdniny plné sluníčka
a odpočinku.
Mgr. Jana Drsová

ŘEMESLO MÁ BUDOUCNOST
Výuka řemesel má na naší škole dlouholetou tradici. O kvalitní výuce svědčí nejen
velký zájem firem o naše absolventy, ale
i to, že naši žáci vyhrávají na celostátních
a mezinárodních soutěžích.
Každoročně se žáci naší školy účastní mnoha celostátních i mezinárodních soutěží.
Letos na jaře se na 1. místě v Celostátní
soutěži Uměleckořemeslné zpracování kovů
v Horních Heřmanicích umístili žáci učebního oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Ondřej Pinta a Jakub Matušek.

– školení bylo zaměřeno na montáže a servis
a byly zde představeny novinky připravované na rok 2018. Společnost Novitera zapůjčila naší škole stacionární automatický kotel
na tuhá paliva, na kterém bude probíhat výuka dnešních i budoucích žáků z učebního
oboru instalatér topenář.

V mezinárodní Soutěži svářečů „ZLATÝ
POHÁR LINDE“ Frýdek Místek získal
1. místo Lukáš Suda.
V celostátní soutěži žáků z oboru Opravář
zemědělských strojů se každoročně umísťují
naši žáci na předních místech.
Již tradičně naši mladí kuchaři a cukráři prezentují 2x ročně s velkým úspěchem školu na
GASTROFESTU v Českých Budějovicích.
Velmi nás těší, že naši práci v tomto oboru
kladně hodnotí zejména odborníci v gastronomii. I žáci ostatních učebních oborů se zúčastňují během roku úspěšně mnoha soutěží
a prezentačních akcí. V rámci odborného
výcviku spolupracujeme s mnoha firmami, kde žáci získávají konkrétní zkušenosti
z praxe. Ve spolupráci s akciovou společností NOVITERA a.s., s níž spolupracujeme hlavně v rámci učebních oborů „topenář
a elektrikář“, jsme připravili prezentaci
a školení stacionárních automatických kotlů
na tuhá paliva, kterého se zúčastnili i odborníci z řad místních podnikatelů. Zde byl k vidění jednak nový výukový kotel, ale i funkční stacionární kotel na tuhá paliva (PELETY)

I přes velký nedostatek odborníků – řemeslníků a velkou perspektivu těchto povolání v pracovním životě se stále setkáváme
s malým zájmem o jejich studium. Abychom žákům základních škol Jihočeského
kraje ukázali možnosti a budoucnost řemesel, uspořádali jsme pro ně 13. 6. ve spolupráci se Střední školou, COP Sezimovo
Ústí velkou prezentační akci na téma DEN
S TECHNIKOU aneb TECHNIKA NÁS
BAVÍ, kde jsme představili formou soutěží
a zábavy naše řemesla. Tato velká akce je
jednou z řady prezentačních akcí, které naše
škola pořádá. Věříme, že žáci Základních
škol postupně získají zájem o to stát se odborníkem v některém řemesle a tím si zajistit budoucnost ve svém pracovním životě.

Ing. Darja Bártová,
ředitelka SŠŘ a ZŠ Soběslav

GYMNÁZIUM
SOBĚSLAV
Studenti gymnázia
zachránili lidský život
Ředitelství gymnázia obdrželo dopis, který se
souhlasem autorů Kateřiny, Jakuba, Michaely
a Mgr. Eriky Kalových velice rádi zveřejňujeme. Je
oceněním a poděkováním současným studentům
naší školy.
„Dne 7. 6.2018 kolem sedmé hodiny ranní se našemu tatínkovi zastavilo srdce na vlakové stanici Čápův Dvůr. Zastavilo se mu srdce a on spadl
k zemi — infarkt. V tu chvíli jsme ještě my, členové
rodiny, nevěděli vůbec nic, v jeho přítomnosti nebyl
nikdo z nás. Žili jsme v domnění, že je vše v pořádku
a tatínek nastoupil bez problému do vlaku. Jenže
tak to nebylo. Kdo tam ale byl, tak to byli Vaši studenti. Kdyby u něj v tu chvíli nebyli a nedostalo se
mu okamžité pomoci v podobě zavolání záchranné
služby a masáže srdce, již by nebyl mezi námi. Kdyby se mu to stalo kdekoliv jinde a ne v přítomnosti
studentů Vašeho gymnázia, můžeme jen těžko hádat, jak by vše dopadlo.
Vaši studenti, konkrétně Filip Lhoták, který byl na
místě úplně první a zavolal záchrannou službu,
Tereza Linhartová, Tomáš Linhart, Aneta Ludvíková
a Natálie Janková zachránili život otci dvou dcer
a syna a manželi milující ženy. Byla to hra o čas a
jen díky pohotovému jednání těchto mladých lidí
náš tatínek dostal možnost bojovat o život a my
naději na to, že se nám vrátí. Po námi probdělé noci
a zázračné odborné péči lékařů v Českých Budějovicích se náš tatínek probral. Utekl hrobníkovi z lopaty, jak mu sdělil doktor. Nyní je stále v nemocnici,
kde čeká na bypass s tím, že je u něj obrovská šance
na úspěch. Obrovská šance na to, že s ním prožijeme ještě spoustu dalších let, že jednou třeba pozná
i naše děti, svá vnoučátka, že s naší maminkou zestárne a bude mít spokojený, dlouhý život. Věříme,
že vše dobře dopadne. Nic z toho by se však nikdy
nemohlo vyplnit, nebýt Vašich studentů.
Se všemi Vašimi studenty, kteří se na záchraně podíleli, jsme se již spojili a poděkovali jim za život našeho tatínka, ovšem zatím pouze písemně přes sociální sítě. Toto je další způsob, kterým chceme prokázat
vděk, ale hlavně dát přímo Vám na vědomí, jací
úžasní lidé patří mezi studenty Vaší školy. Můžete na
ně být nesmírně pyšný. Neumíme si představit, že by
tam v tu chvíli nebyli a my ze dne na den přišli o tak
úžasného člověka, jako je náš tatínek. To, co dokázali, ač by to mělo být povinností každého člověka,
je něco naprosto výjimečného. Jsme tak moc vděční
za to, že tam byli. Tak moc, že to snad ani nelze vyjádřit slovy. Nezachránili jen našeho tatínka, ale celou
naši rodinu. DĚKUJEME!“
Se slovy díků se k dojemnému dopisu připojuje ředitelství školy a celý pedagogický sbor.
Mgr. Petr Lintner - ředitel
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ZKOUŠKA Z DOSPĚLOSTI NA GYMNÁZIU
Dne 1. 6. 2018 se v prostorách soběslavského
kulturního domu odehrála slavnostní událost.
Absolventi gymnázia převzali z rukou pana
starosty Ing. Jindřicha Bláhy a třídních učitelů
Mgr. Davida Pánka a Mgr. Radky Duškové maturitní vysvědčení.
Maturitní zkoušku, skládající se ze státní a profilové části, konalo v obou maturitních třídách
celkem 57 studentů a studentek. Čtyři studenti
neprospěli z didaktického testu z matematiky.
V ústní části neuspěli dva studenti z geografie.
O nápravu neúspěšného výsledku budou usilovat v podzimním termínu. Dvacet tři studentek
a studentů dosáhlo svými pěknými výkony na
vyznamenání, šest složilo zkoušku z dospělosti se samými výbornými. Těm nejúspěšnějším
předal starosta města kromě vysvědčení ještě
zvláštní ocenění města Soběslavi.
Místostarosta Mgr. Vladimír Drachovský předal
knižní odměny studentům, kteří po dobu studia
dosahovali mimořádných výsledků nebo se významně zasloužili o šíření dobrého jména školy.
Paní Renata Štaubrová ocenila upomínkovými
dary lidskou a velmi prospěšnou práci studentů s dětmi různého stupně postižení ze zařízení
„Rolnička“.
Ředitel školy ve svém projevu ocenil výsledky
studentů, ale současně kriticky zhodnotil
současný stav státní maturity a celkovou
koncepci současného školství: „Vaše maturitní zkouška začala 11. dubna písemnou prací
z českého jazyka a teprve dnes po nekonečných
50 dnech skončila sdělením oficiálních vý-

sledků. Od Vašeho nástupu na gymnázium až
do dnešního dne se ve funkci ministra školství
vystřídalo celkem sedm osob. A pokaždé jiná

(v řeči politiků optimalizovaná) pravidla pro
konání maturitní zkoušky, jiné vyhlášky, jiná
metodická doporučení. Na realizaci a archivaci Vaší maturitní zkoušky bylo potřeba více jak
7 000 stran papíru formátu A4. Moderní systém Cermatu se v průběhu zkoušek 2 x zhroutil,
výsledky testů se kvůli chybě přehodnocovaly,
o drobných potížích se již ani nemluví. Přesto
ředitel Cermatu označil český systém maturit
za výjimečný a unikátní v celé Evropě. Stejný
ředitel však byl ministrem školství, který sám je
v demisi, v tomto týdnu odvolán z funkce.“
Ředitel gymnázia také zmínil řadu situací vážících se k průběhu posledního ročníku studia:
„ Zažili jsme dramatické i úsměvné okamžiky.
Vše vlastně začalo Vaším maturitním plesem,
když někteří v přeplněném sále omdlévali již

při slavnostním nástupu pouhou myšlenkou na
maturitu. Ti, co klopýtali a padali po půlnoci,
už k tomu měli většinou jiné důvody. Při posledním zvonění zase upoutal návrat ke starým
časům a spanilá jízda na babetách ve stylových
helmách. Konání Vaší maturitní zkoušky, aniž
by to většina z Vás postřehla, bylo ohroženo
havárií na vodovodním řadu. Naštěstí narychlo
přistavená tlaková cisterna zabránila přerušení
zkoušek a jejich odložení. Při vlastní zkoušce
jsme slyšeli mnoho informací z přírodních
i společenských věd. Dozvěděli jsme se například, že ve světoznámém milostném dramatu
Romeo a Julie proti sobě stály dva znepřátelené
rody - Montékové a Kameloti. V přelomovém
roce 1989 se na podporu stávkujících studentů
nepostavila pražská divadla, jak se všeobecně
tvrdí a jak známe z dobových dokumentů, nýbrž
pražská kavárna se svými hosty. Upoutalo nás,
že Františkáni nepotřebují majetek, protože se
věnují chudobě. Maturitní komisi také překvapilo, že původní obyvatelé Nového Zélandu –
Maoři připluli k protinožcům z Velké Británie,
anebo že Arabové se směrem na východ dostali
až k řece Dněprd.“
Státní hymna na samém konci slavnosti byla
poděkováním nejenom učitelům a absolventům,
ale také rodičům a všem blízkým, kteří se zasloužili o úspěšné zvládnutí jedné životní etapy
mladé generace. Této mladé generaci přejme
hodně úspěchů v dalším studiu na vysokých
školách, hodně štěstí a zdraví v osobním život.
Mgr. Petr Lintner, ředitel

SOBĚSLÁVKA
MALUJEME KONTEJNERY - GRAFFITEKO 2
Uzávěrka
Hlásky nás
zastihla na
Sídlišti Míru u Tria. Dvě výtvarnice ze ZŠ Komenského tu právě
dokončily realizaci vítězného návrhu na kontejneru na kovy. První ze čtyř kontejnerů dostal nový
kabát. Mocný proud lávy tryská
ze sopky a spolu s ním tu jsou
vyobrazeny různé kovové obaly,
které do kontejneru na kovy patří. Inspirací byly nespoutané síly
Země jako jednoho ze čtyř živlů.
Jak budou vypadat zbývající tři
kontejnery, už teď sice víme, ale
na realizaci si musíme počkat.
Až budeš, milý čtenáři, číst tyhle
řádky, bude už hotovo a ty se můžeš vypravit k Triu na obhlídku.
Možná si, spolu s desítkami další
lidí, kteří hlasovali a fandili, řekneš: je to bezva, kontejnery vypadají hezky! To bych si moc přál
a se mnou určitě i autoři/autorky

žákyně ZŠ E. Beneše malují kontejner na sklo.
vítězných návrhů a jejich učitelé
a kamarádi.
Věř mi, že já sám jsem si nebyl před prvním ročníkem
GraffitEko jistý, jestli tohle je ta
správná cesta. Po prvním ročníku
jsem však již nepochyboval a do

letošního druhého ročníku jsme
se se školami pustili už na jistotu.
Proč? Protože navzdory škarohlídům je to aktivita, která děti baví,
je to aktivita, při které skutečně
přemýšlejí o životním prostředí a
dopadech lidské činnosti na něj.
Zároveň je vidět, že děti dobře ví,

co do kterého kontejneru patří,
a třídění umí brát vážně. Navíc
celé to malování ukazuje, že
veřejný prostor může a má být
místem, které my sami přímo
ovlivňujeme. Při malování kontejneru na kovy děvčatům pomohl náhodný chodec, chlapec, který šel kolem. Nejprve se trochu
ostýchal, ale nakonec se přidal.
K tomu nelze nic dodat, snad jen
slova díků za překonání ostychu
a pomoc.
Díky míří také ke všem, kteří připravovali návrhy, ať už dětem,
či dospělým. Děkuji příznivcům
celého projektu, kteří hlasovali
a drželi palce, a děkuji také panu
Mošničkovi z MěÚ a pracovníkům správy města, že promptně zareagovali na naši prosbu
o úklid celého stanoviště.
Soběslav je díky tomu zase o něco
pestřejší.
Zdeněk Kozlíček
koordinátor GraffitEko
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI

úterý 17. července od 18 h
terasa soběslavské knihovny

SENIOR - DŮM
NOVINKY
Čas je neúprosný, zdá se to být
včera, když jsme se choulili
do zimních kabátů, a najednou
máme léto. Máme tolik práce, že ani nestíháme sledovat
kalendář. V dubnu jsme měli
oslavu čarodějnic, zrovna nás
počasí pozlobilo, a tak se velký čarodějnický rej, na který
přijeli i naši kamarádi z DD
Máj České Budějovice, musel konat v jídelně. Sice bylo
méně místa, ale to nevadilo
naší dobré náladě. V květnu
k nám přišly děti z obou mateřských školek MŠ Duha
a MŠ Nerudova. Dětičky přišly
s přáním pro všechny maminky a babičky. Jako vždy byly
děti úžasné. Koncem května
se naši klienti jeli podívat na
akademii, kterou si připravili
děti ze ZŠ Komenského. A už
je tu červen, kdy jsme v kulturních akcích pokračovali. Se
svým vystoupením nás potěšil
soubor Dubínek ze Sezimova
Ústí, kdy jsme hned po vystoupení měli opékání vuřtů.
K tomu nám ze souboru za-

hráli na kytaru, došlo i na taneček. Odpoledne bylo moc
hezké, bylo to pravé přivítání
léta. A aby byla nějaká změna,
zúčastnili se naši klienti soutěže v kuželkách v G centru
v Táboře. Na tento turnaj pilně trénovali a to se vyplatilo,
protože skončili jako družstvo druzí. Nyní už nás čekají
prázdniny – ne v tom smyslu,
že bychom je my měli, ale
myslím to tak, že díky prázdninám budou naše babičky
a dědečky více navštěvovat
děti, vnoučata, na které se
moc těší, protože během roku
je i pro ně vše časově náročné.
Přeji i tímto všem dětem, které k nám chodí vystupovat
a zpříjemňovat chvíle našim
seniorům, krásné prázdniny
plné sluníčka, předškolákům
šťastný nástup do školy a hlavně, aby na sebe byli o prázdninách opatrní, a budeme se opět
na ně těšit v příštím školním
roce.
Za Senior-dům Lada Haplová

V sobotu 2. 6. 2018 proběhly tradiční závody v lovu ryb pro děti
ve věku do 15 let organizované
MO ČRS Soběslav. Před závody
bylo do revíru vysazeno velké
množství ryb. Členové spolku
uklidili a upravili velkou část
břehů Černovického potoka nad
jezem Brousek. Zároveň byla
napouštěcí stoka do Nového
rybníka osazena kovovou mříží,
aby ryby nemohly při intenzivním napouštění rybníka unikat
do odbahněné nádrže. Celkem
60 malých rybářů a rybářek obsadilo již od brzkého sobotního
rána perfektně připravená místa.
Ihned v prvních minutách bylo
dětmi uloveno značné množství
ryb. Mezi nimi převládali oukleje, plotice, perlíni a kapři. Po
prvním závodním kole si soutěžící pochutnali na opečených
vuřtech. Ve druhém kole již ryby
tolik nebraly, přesto děti celkem
ulovily úctyhodných 42,44 metrů ryb. Alespoň jednu rybu letos
ulovilo rekordních 40 malých
rybářů. Ryby byly šetrně změřeny a vráceny do vody. Ulovené kapry, kteří dosáhli zákonné

míry, si lovci mohli dle pravidel
rybářského řádu odnést domů.
Na prvních pěti místech se umístili tito závodníci. Všem se podařilo překonat hranici 2 metrů.
1. Adam Trešl
2. Tomáš Jonáš
3. Kateřina Vilímková
4. Tomáš Mráz
5. Matouš Matěcha

651 cm
358 cm
333 cm
258 cm
221 cm

Všichni
úspěšní
závodníci
si odnesli hodnotné ceny a upomínkové předměty s rybářskou
tematikou. Absolventi rybářského kroužku převzali doklady
opravňující je k lovu. Tatínkové
a maminky se mohli občerstvit
ve stánku a pochutnat si na pečené cmundě. Všichni se nakonec
rozešli s vědomím spokojeně
stráveného slunného dopoledne
v pěkném koutku soběslavské
přírody. Všem organizátorům
a sponzorům akce patří velké
poděkování.
Mgr. Petr Lintner

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA BURZU A TRHY

1. 7. 2018

od 7 do 11 hod.
areál chovatelů

K nákupu drobného zvířectva, farmářských produktů
a chovatelských potřeb.

SETKÁNÍ ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ
každé úterý od 18 hodin na faře ČCE v ulici 28. října
kontaktní osoba - Bohuslav, Tel. 602 126 685
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PODĚKOVÁNÍ
Ženy z klubu dobrovolníků založeného neziskovou organizací Diakonie Rolnička
již poněkolikáté vyrazily na společný výlet. Tentokrát navštívily nedalekou rozhlednu Hýlačku a poté se vydaly prohlédnout si Zoo na Větrovech.
Chtěla bych poděkovat všem ženám v klubu za jejich nesmírnou pomoc
a ochotu pracovat. Přeji vám krásné léto a v září opět na viděnou.
						
Veronika Hrstková

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
•

NP – neznámý pachatel
Dne 4. 5. v Soběslavi, v chatové oblasti Pod Pilátem vystřelil muž do vzduchu legálně drženou
brokovnicí. Tímto jednáním se dopustil přestupku na úseku zbraní, střeliva a munice.

•

NP dne 5. 5. na vlakovém nádraží v Soběslavi
vystříkal ve vlaku hasicí práškový přístroj. Spol.
České dráhy způsobil škodu v předběžné výši
440 Kč poškozením.

•

NP dne 15. 5. v obci Janov kamenem poškodil
skleněnou výplň okna, čímž poškozenému způsobil škodu ve výši 1 500 Kč.

•

Dne 30. 5. řídil muž motorové vozidlo a v obci
Roudná byl zastaven hlídkou OO PČR Soběslav.
Při silniční kontrole se podrobil orientačnímu
testu na přítomnost OPL (DrugWipe 5S), který
byl pozitivní s výsledkem na účinnou látku AM
/MET (Amfetamin/Metamfetamin).
prap. Romana Šuléřová, inspektor
Obvodní oddělení PČR Soběslav
(redakčně kráceno)

TIPY NA VÝLETY
KRÁLOVSKÁ DOVOLENÁ NA LIPNĚ
Vydejte se s rodinou na dobrodružnou
dovolenou do Království lesa na Lipně.
Kolotoče, tobogány, lanovky, lávky, obří
trampolíny, houpačky, prolézačky, hrady,
bludiště, ale i stádo živých koziček – vše
na jednom místě uprostřed malebného
šumavského lesa - atrakce, které ve své
velikosti, množství, rozmístění a propojení u nás nemá obdoby. Zábavný park
Království lesa v Lipně nad Vltavou je
ideálním cílem pro rodinný výlet, lákavá je také zhruba hodinová dojezdová vzdálenost z Českých Budějovic.

Ozdobou Království je hrad, jehož dominantou jsou dvě impozantní věže.
Mezi nimi jsou desítky metrů lanoví, které prověří motorické schopnosti
každého návštěvníka. Ty připomínají
stezky pro veverky, kuny, jezevce nebo
lišky. Děti tam odhalí tajemství skryté
v útrobách lesa a zároveň se naučí rozeznávat stromy, poznávat zvířecí stopy,
pochopí zákonitosti života lesního společenství nebo zjistí, jaké vlastnosti má
dřevo díky interaktivním edukačním
prvkům.

Ponořte se do světa loutek
V Záluží, vzdáleném 5 km od Soběslavi, se
nachází kovárna a loutkařské muzeum, kde
je umístěna expozice starých betlémů a loutek,
které vyrábí známý loutkař Václav Vaněk. Okouzlit vás
může i pohled na zachovalá stavení ve stylu selského baroka. Je zde možnost se ubytovat v tradiční staročeské
světnici s dobovým nábytkem. Více informací: www.kovarnazaluzi.cz

Město dvou jedinečných muzeí
Deštná je malé město, 19 km od Soběslavi,
ve kterém se nachází dvě výjimečná muzea.
Provaznické muzeum je jediné svého druhu
v Čechách a představuje historii provaznického řemesla
a provaznických rodů. Zejména vás nadchne praktická
ukázka provaznické výroby na stále funkčních dobových
strojů. Pro nadšené letce je zde letecké muzeum, které
je zaměřeno především na letce na frontách 2. světové
války a na letectví na jihu Čech. Ojedinělou místností je zde „pietní místnost“, kde se nachází velkoplošná fotografie největšího čs. Hřbitova. Více informací:
www.provaznickemuzeum.destna.cz

Život na zámku jako v pohádce
Kdo by čekal, že v Dírné, poblíž Deštné a 12 km
od Soběslavi, stojí také zámek? A kdo by čekal, že
v tomto zámku je možné i přespat? Asi nikdo, ale pravdou je, že zámek je penzion a je možné se zde ubytovat.
Zámecký penzion Wratislav je barokní stavba s kamenným mostem, parkem s letohrádkem a krásným okolím.
A když už se zde ubytujete tak za návštěvu určitě stojí
Červená Lhota, provaznické a letecké muzeum v Deštné
či zámek Brandlín. Více informací: 606 704 523
redakce (reklamní sdělení)
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MOTOSLALOM

VESELÍ NAD LUŽNICÍ
(vybrané akce KD)

– MOTOGYMKHANA SOBĚSLAV

• Červen – září 2018

UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2018 VESELÍ NAD LUŽNICÍ

• Středa 11. července

AMA SILVER TOUR 2018
Koncert amerického jazz bandu, orchestru a sboru,
který má celkem padesát členů – studentů z více než
19 amerických vysokých škol, Veselí n. L.

• Sobota 14. července 			

19:00

VESELSKÁ OZVĚNA 2018 – S FLÉTNOU A KYTAROU NAPŘÍČ STALETÍMI
kostel Nejsvětejší trojice, Hamr

• Sobota 21. července 			

19:00
VESELSKÁ OZVĚNA 2018 – DOTEKY TÓNŮ
Barytonista Vratislav Kříž a literárně hudební sdružení
HAMAVE, kostel sv. Martina, Bošilec

• Pátek 27. července
H-BAND				

18:00

Koncert, účinkují: Jana Kratochvílová – zpěv, Jan a Roman Kratochvílovi – akustické kytary, Vlady Zábrodský – elektrická kytara a David Kratochvíl – perkuse.
Veselí n. L.
více na http://www.kd-veseli.cz/
Michaela Jindová, KD Veselí n. L. (redakčně kráceno)

Automotoklub Soběslav a Autoškola Petr Sluka Vás zvou 22. 7. 2018
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 22. 7. 2018
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.

nebo www.autoskola-sluka.cz.
Partneři akce: AMK Soběslav,
Autoškola-Motoškola Petr Sluka,
Pneuservis Kazda-Klenovice
a Motoforum.cz

Diváci jsou vítáni! Vstup zdarma.
Přihlášky on-line a podrobnější info:
w w w. m o t o g y m k h a n a . c z

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH
Ve středu 20. 6. po celé republice vyběhlo
téměř 75 tisíc lidí na oslavu olympijského
dne a podporu České olympijské nadace,
která pomáhá sportovat dětem, jejichž rodičům chybí finanční prostředky na jejich
sportovní aktivity.
V Soběslavi zdolali běžci trasu dlouhou
6,7 km v rámci Olympijského běhu už
podruhé. Organizaci a zajištění celého závodu má na svědomí místní skupina běžců
Rozběháme Soběslav, která patří do celorepublikové běžecké komunity Rozběháme
Česko.
Stejně jako v loňském roce, i letos závodníky potrápilo velké horko. Někteří si přišli
závod užít s cílem "hlavně doběhnout do
cíle", jiní si chtěli odnést domů ty nejcennější medaile a na startu se hecovali
k závodění. Velkým favoritem na vítězství
byl soběslavský Honza Oubram, který loni
skončil na třetím místě. Tentokrát ovšem
rychlejší soupeři z loňska chyběli a tak se
očekávalo, jestli najde i tentokrát soupeře.
Nenašel. Honza si pro své prvenství doběhl
s časem 27:48. Pouhých pět vteřin za ním
doběhl Pepa Procházka a pro třetí místo si

s přehledem doběhl Tomáš Pils. Ženský
souboj byl do poslední chvíle vyrovnaný
a o konečném pořadí se rozhodlo asi 200 m
před cílem. První z žen do cíle v čase 32:55
doběhla Nina Capouchová. Druhé místo
vybojovala Romana Honsová (32:59) a třetí místo nakonec zůstalo pro soběslavačku
Aničku Haselbauerovou (33:08).

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a gratulujeme k vašim výkonům. Na další běžecké
akci se v Soběslavi na plovárně opět sejdeme 22. 9. 2018, kdy se bude konat druhý
ročník Dobroběhu.
Za tým Rozběháme Soběslav,
Marcela Procházková.
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FOTBAL

A tým mužů FK Spartak Soběslav ukončil fotbalovou sezonu. Úspěšnou sérii zápasů zakončil v Dobříši (kde se konal poslední zápas) nezdarem.
I tak ale obsadil pěknou 8. příčku na výsledkové listině se 46 body a celkovým score 54:51. Účast v divizi v příští sezoně si zajistil vítězstvím nad
FK Viktoria Marianské Lázně. Z posledního zápasu na domácí půdě 10. června vyšel vítězně. Zároveň se ale rozloučil s důležitým hráčem týmu
Milanem Mazouchem, který se na hřišti oficiálně rozloučil s fotbalovou kariérou. Foto: archiv

PŘEHLED ZÁPASŮ - DIVIZE MUŽI
FK Spartak Soběslav – FK Olympia
Březová 4:2 (3:2)
Góly: 18. Nohava, 37. Vaněk, 39. Suchan,
85. Dvořák – 14. a 22. Šellong.
ŽK: 0:2 (D. Martinec, Šaloun).
Diváků: 190.
Spartak Soběslav – Tatran Sedlčany
4:2 (1:2)
Góly: 31. T. Mazouch, 58. Vaněk, 68. Hromada, 82. Dvořák – 24. Haas, 38. Kdolský.
ŽK: 1:4 (Boháč – Brotánek, Němec, Haas,
Soldát).
Diváků: 150.
FK Slavoj Český Krumlov – FK Spartak Soběslav 2:2 (1:1), penalty 3:1
Branky: 15. Beránek, 85. Tauber
– 42. a 56. Dvořák.
ŽK: 1:3 (Tůma – Chotovinský, Boháč,
Nohava).
Diváků: 183.
FK Spartak Soběslav – Malše Roudné
2:1 (1:0)
Branky: 30. Vaněk, 75. Chotovinský
- 52. Lerch.
ŽK: 3:4 (Bouchal, Janoušek, Kuník – Hála,
Píša, M. Otepka, Lerch).
ČK: 0:1 (85. M. Otepka).
Diváků: 358.
SK Senco Doubravka – FK Spartak
Soběslav 2:0 (1:0)
Branky: 38. Roubal, 65. Krejčí.
ŽK: 2:1 (Skopový, Knakal – Boháč).

Diváků: 100.

FK Spartak Soběslav – SK Petřín Plzeň
3:1 (2:1)
Branky: 32. a 35. Vaněk, 83. Nohava
– 7. Vohrna.
Bez ŽK. ČK: 0:1 (82. Papáček).
Diváků: 263
TJ Přeštice – FK Spartak Soběslav
3:1 (0:0)
Branky: 46. Milota, 58. Kuhajda,
74. Bešta - 76. Dvořák.
ŽK: 0:1 Hromada
FK Spartak Soběslav – SK Aritma
Praha 2:1 (1:1)
Branky: 37. Dvořák, 71. Vaněk - 47.
Plechatý.
ŽK: 3:3 (M. Mazouch, Boháč, Vaněk
– Kraus, Kuzmenko, Hrabák).
Diváků: 223.
SK Klatovy 1898 - FK Spartak Soběslav
2:0 (2:0)
Branky: 24. Lukeš, 29. Krejčí
ŽK: 1:1 (Požárek - Žalda).
Diváků: 210.

Soběslav – SK Rakovník 4:0 (2:0)
Branky: 40. Bouchal, 45. Uličný,
52. Vaněk, 73. Dvořák.
ŽK: 0:1 (Pucholt).
Diváků: 330.
SK Jankov – FK Spartak Soběslav
1:2 (1:1)

Branky: 27. Šebelka - 45. Uličný,
81. Vaněk.
ŽK: 3:1 Bürger, Maršán, Fajtl - Chotovinský
Diváků: 288.
Soběslav – FC Slavia Karlovy Vary
0:1 (0:0)
Branka: 74. Psohlavec.
ŽK: 0:3 Krtička 2, Hudec.
ČK: 0:1 (79. Krtička).
Diváků: 336
FC Viktoria Mariánské Lázně – FK
Spartak Soběslav 2:3 (1:1)
Branky: 36. Lukáš, 89. Nedbalý
– 30. a 46. Nohava, 71. M. Mazouch.
ŽK: 3:4 Nedbalý, Cinkanič, Drahorád
– Vaněk, Kuník, Uličný, M. Mazouch
Diváků: 120.
FK Spartak Soběslav – FK Hořovicko
4:2 (3:0)
Branky: 21. a 28. Dvořák, 31. Bouchal,
57. M. Mazouch (pen.) – 47. Balvín,
64. Kuchař.
ŽK: 2:3 Kuník, Žalda – Kaufman,
Machurka, Balvín
Diváků: 380.
MFK Dobříš – FK Spartak Soběslav 3:2
(3:0)
Branky : 4. Karas, 15. Talůžek,
27. J. Šrain – 55. Vaněk, 76. Uličný.
Bez karet.
Diváků: 385.
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V Hlásce číslo 11 z listopadu 2015 jsem
na straně 3 v odpovědi na článek zastupitele města
Ing. Martina Kákony „Demokracie“ zveřejnil
nepravdivou informaci, že pan Kákona porušuje
platnou legislativu České republiky. Tímto se panu
Ing. Martinu Kákonovi omlouvám za zveřejnění
nepravdivé informace a za způsobenou újmu
na jeho cti a vážnosti.
Ing. Jindřich Bláha
(placený příspěvek)

V Hlásce číslo 11 z listopadu 2015 jsem
na straně 4 v článku „Podivná tradice“ zveřejnil komentář k petičnímu stánku volební strany
Piráti pro Soběslav, umístěnému na Soběslavských slavnostech v roce 2015. Tímto se panu
Ing. Martinu Kákonovi omlouvám za dehonestující výrazy použité v tomto komentáři.
Mgr. Petr Valeš

(placený příspěvek)

Partner in Pet Food CZ s.r.o.,
Závod Veselí nad Lužnicí, Jateční 470/II ,
391 81 Veselí nad Lužnicí

hledá do směnného provozu pro svůj rozšiřující se moderní
skladový areál v Táboře na ulici Vožická nové kolegy na pracovní
pozici

Skladník – obsluha manipulační techniky
Na této pozici budete vykonávat:

činnosti spojené s manipulací a obsluhou vysokozdvižného vozíku ve směnném provozu

Co od vás požadujeme:







Zodpovědnost
Pečlivost
Kolektivního ducha
Průkaz řidiče manipulační techniky
Praxe s retrakem výhodou
Znalost Warehouse Management Systému (práce se čtečkami) výhodou

Co vám můžeme nabídnout?










Zaměstnání ve stabilní a rostoucí zahraniční společnosti
Zajímavou práci v přátelském kolektivu
Zaškolení, zaučení
Motivující mzdové ohodnocení
Po zapracování a odpracování všech naplánovaných směn výdělek až 28.000 Kč
Pravidelnou výplatu mezd
Stravenky v hodnotě 100 Kč za směnu
Pojištění odpovědnosti je součást benefitů
Příspěvek na penzijní připojištění pro zaměstnance se smlouvou na dobu neurčitou

V případě vašeho zájmu o podrobnější informace o nabízené pracovní pozici včetně případné osobní
prohlídky pracoviště kontaktujte paní Dagmar Budinovou, tel. 734 418 541, zároveň zašlete životopis na
email: nabor@ppfeurope.com.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell - typu Araukana. Stáří
14 - 19 týdnů, cena 159 - 195 Kč/ks.

Prodej:
Soběslav - u vlak. nádraží
6. srpna 2018 9.55 hod.
4. září 2018 17.50 hod.
Výkup králičích kožek
- cena dle poptávky.

Info:
Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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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

TERACO
Umělý kámen

Karel Churáček-Kamenictví
Řešíme tak:

Dokrývání starých hrobů, vyrábíme i celé nové pomníky
Opravy starých a padlých pomníků i jen částí (kostky, sloupky, těla, rámy)
Dodáváme teraco trojúhelníky
Výhody:
Cena výrazně nižší oproti žule - masivnost zůstává!
STOP skládačkám z tenkých destiček!

DĚLÁME VĚCI DOSTUPNĚJŠÍMI
Hlinice 76 Veselí n/L
731 164 363

Květinka hřbitov SOBĚSLAV
email: KarelChuracek@seznam.cz

KUCHYNĚ KOUPELNY
nám. Republiky 54/I Soběslav
-

Rekonstrukce koupelen

-

Kuchyně na míru vč. spotřebičů

-

Rozvody vody, odpadů

Kuchyněkoupelny
Tel. 602 163 350

Nově založený

FB PROFIL
INFOCENTRA
města Soběslavi
naleznete na adrese:
www.facebook.com
/InfocentrumSobeslav
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPĚ
•

Koupím garáž v Soběslavi.
Platba ihned v hotovosti,
rychlé jednání. Akceptuji
vaši cenu. Tel. 606 383 585.

•

Koupím byt v Soběslavi.
Tel. č. 604 443 527.

•

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

•

Nemovitosti
- www.inrekareality.cz

•

Prodám elektrickou teleskopickou pilu, motorovou pilu
Solo a strunovou motorovou
sekačku. Tel. 737 966 235

•

Prodám chlapecký frak
č. 164 (kalhoty, košile,
frakovka). 600 Kč.
Tel. 723 512 899

•

Prodám dva výškově nastavitelné stojany na šaty,
pojízdné, nerezové, šířka 1,5
m + výsuvná ramena 50 cm.
Cena/kus 1 600 Kč.
Tel. 723 512 899

•

Prodám pánské horské kolo
26“ – vel kol, 18“ – vel.
rámu. Cena 2 200 Kč.
Tel. 724 895 760

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
-

o

RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

Přijímáme objednávky na

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

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

OSTATNÍ
•

Poskytuji malířské a natěračské práce.Tel. 736 457 624.
E-mail: czpetrcz@email.cz

•

Hledám brigádníka, nejlépe
důchodce na občasné pomocné práce na stavbě, zahradě
a při údržbě nemovitostí.
Volejte, nebo pište sms
na tel. 602 425 110

•

Daruji dvouměsíční koťata.
Tel. 606 215 018

K dostání v infocentru na nám. Republiky 48
(zastávka u Husa)
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