V ČERVENCI SOBĚSLAV OŽILA HUDBOU
FESTIVAL SETKÁNÍ S HUDBOU

Od 1. do 10. července 2016 se v Soběslavi konal osmý ročník tradičního festivalu (nejen) komorní vážné
hudby s názvem Setkání s hudbou. Třináct koncertů a interpretačních kurzů letos navštívilo na 2 000
diváků. Koncerty se odehrály v kostelech sv. Petra a Pavla a sv. Víta, v Galerii v kostele sv. Marka,
v kulturním domě, v koncertním sále soběslavské ZUŠ a na městském koupališti. Letošní „Setkání“ nehostovala pouze městská knihovna, které bohužel počasí nepřálo. Největší návštěvnost zaznamenala Schola Gregoriana Pragensis a vystoupení na koupališti, kde za krásného letního počasí zazněly převážně
trampské písně. Vstupné bylo opět dobrovolné.

KUBEŠOVA SOBĚSLAV 2016

více na str. 11-16

Po desetidenním festivalu „Setkání s hudbou“ se na náměstí Republiky odehrál již 22. ročník mezinárodního festivalu dechových hudeb Kubešova soběslav. Kulturní událost s dlouhodobou tradicí navštívilo
2 885 diváků. Do Soběslavi se na víkend sjeli návštěvníci z různých zemí (Německa, Rakouska, ale
i Holandska nebo USA). Vedle českých představitelů dechové hudby se na festivalu představily také dvě
švýcarské kapely: Eulach Musikanten a Gerold´s Musikvagabunden. Součástí nedělního programu byl
jako obvykle přímý přenos vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Během vysílání zahrál Velký
dechový orchestr „Kolín-Dolní Chvatliny“ a narozeniny oslavili hudební skladatelé Jaroslav Zeman,
Jan Lipold a známý textař Miloň Čepelka.

srpen 2016

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

2

ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

13. schůze Rady města
Soběslavi, která se konala
28. června 2016
Usnesení č. 13/190/2016

Rada města schvaluje účetní závěrku Správy
města Soběslavi, s. r. o., za rok 2015 dle zprávy
předložené jednatelem SMS, s. r. o., p. Vladimírem Faladou.
Kladný výsledek hospodaření SMS, s. r. o.,
za rok 2015 ve výši 276.753,51 Kč bude
rozdělen následujícím způsobem: 13.838 Kč
do rezervního fondu, 41.513 Kč do sociálního
fondu a zbývající část, tj. 221.402,51 Kč,
na úhradu ztráty z minulých let. Rada
města schvaluje rozpočet a odpisový plán
Správy města Soběslavi, s. r. o., na rok 2016
v předloženém znění.

Usnesení č. 13/191/2016

a) Rada města bere na vědomí studii
Transparentní radnice – 1. část zpracovanou
Ing. Petrem Králem, Soběslav.
b) Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing.
Radku Bryllovi zajistit při nákupu softwarového
vybavení pro finanční odbor MěÚ modul, který
umožní provozování „rozklikávacího“ rozpočtu
města.

Usnesení č. 13/192/2016

Rada města schvaluje změnu odpisového plánu
Mateřské školy Soběslav, Nerudova 278, pro rok
2016 dle návrhu předloženého ředitelkou školy
Bc. Evou Kuklovou v souvislosti s nákupem
setu interaktivní tabule SMART Board M680.

Usnesení č. 13/193/2016

a) Rada města se seznámila s variantním
návrhem úpravy parkování v centrální části
náměstí Republiky v Soběslavi zpracovaným
Ing. arch. Jaromírem Kročákem, České
Budějovice.
b) Rada města ukládá vedoucí odboru výstavby
a regionálního rozvoje MěÚ Ing. Daně Hořické
uvedené návrhy zveřejnit a shromáždit k nim
připomínky občanů.

Usnesení č. 13/194/2016

Rada města jmenuje komisi pro výběr
dodavatele na veřejnou zakázku „Revitalizace
jižní části náměstí Republiky v Soběslavi –
stavební úpravy – 3. etapa“, který se uskuteční
14. 7. 2016 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
členové:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Zdeněk Vránek – člen ZM
Jan Pehe – člen ZM
MUDr. Jan Chabr – člen ZM
Mgr. Milan Dančišin – člen ZM
Jiří Weber – OVRR MěÚ – hlas poradní
náhradníci:
Kamil Modl – člen ZM
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Růžena Domová – členka ZM

Mgr. Irena Molíková – členka ZM
Jaroslav Himpan – člen ZM

Usnesení č. 13/195/2016

Rada města se seznámila s protokolem o jednání před soudem prvního stupně v kauze
Společenské centrum Soběslavska, které se
konalo 10. 6. 2016 v Táboře, a souhlasí s přípravou dohody o soudním smíru dle návrhu
předloženého právní kanceláří Schönherr,
s. r. o., Praha, která zastupuje město.

Usnesení č. 13/196/2016

Rada města bere na vědomí informaci tajemníka
MěÚ Ing. Radka Brylla o prodeji nalezených
věcí, který se uskutečnil dne 15. 6. 2016.
Rada města souhlasí s vyřazením prodaných
nálezů z majetku města Soběslavi dle seznamu
předloženého pracovnicí odboru kanceláře
tajemníka MěÚ Soběslav sl. Šárkou Kroupovou,
DiS.

Usnesení č. 13/197/2016

Rada města souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy mezi městem Soběslav a firmou
Reprogen, a. s., Planá nad Lužnicí, na propachtování zemědělských pozemků v majetku města
v k. ú. Soběslav a Chlebov o celkové výměře
85,1998 ha s účinností od 1. 7. 2016 na dobu
určitou do 30. 6. 2026.

Usnesení č. 13/198/2016

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o nájmu nebytových prostor mezi městem
Soběslav a paní Vlastou Nýdlovou, Tábor,
na pronájem přízemních prostor nemovitosti
umístěné na pozemku p. č. 1113 v k. ú Soběslav
(altánek u Nového rybníka) o přibližné výměře
20 m2 na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 31. 7.
2016 za účelem umístění výstavy fotografií.
Usnesení č. 13/199/2016
Rada města souhlasí s uzavřením pachtovní
smlouvy mezi městem Soběslav a panem
Vojtěchem
Trubačem,
Klenovice,
na
propachtování zemědělských pozemků p. č.
1036/1, 2596/1, 2596/6, 2596/22, 2617/7, 2641/2,
2641/15, 2641/18, 2641/19, 2641/23, 2641/27
v k. ú. Soběslav o celkové výměře 2,1533 ha,
které jsou ve vlastnictví města, s účinností
od 1. 7. 2016 na dobu určitou do 30. 6. 2026.

Usnesení č. 13/200/2016

a) Rada města ruší usnesení č. 5/005/2015 ze
dne 6. 1. 2015,
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi městem
Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce „Soběslav
– Na Pilátě: k. NN Ciperová“ na pozemku p. č.
2576/12 v k. ú. Soběslav, který je ve spoluvlastnickém podílu města.

Usnesení č. 13/201/2016

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o spolupráci při likvidaci odpadů mezi
městem Soběslav a firmou EKO–PF,
spol. s r. o., Hlincová Hora, na zajištění
bezplatné dodávky čtyř sběrných nádob na
sběr potravinářských olejů a tuků a jejich
následnou likvidaci na území města Soběslavi.

Usnesení č. 13/202/2016

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
pro inženýrské sítě mezi městem Soběslav
a Jihočeským krajem prostřednictvím Správy
a údržby silnic Jihočeského kraje, České
Budějovice, na realizaci akce „Revitalizace
jižní části náměstí Republiky v Soběslavi
3. etapa“ na pozemcích parc. č. 3905/9, 3906/2,
3983/2, 3989 v k. ú. Soběslav, které jsou ve
vlastnictví Jihočeského kraje.

Usnesení č. 13/203/2016

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Stavební úpravy
prodejny novin a tabáku, dům č. p. 150/I,
Soběslav“, které se uskutečnilo 13. 6. 2016 na
MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
T.O.D.O.K., spol. s r. o., Klenovice, za cenu
193.193 Kč + DPH.

Usnesení č. 13/204/2016

Rada města souhlasí na návrh bytové komise
s přenecháním městského bytu velikosti
2 + 1 v  čp. 373 v ulici Na Ohradě v Soběslavi
do nájmu Kláře Trešlové Káškové.

Usnesení č. 13/205/2016

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o poskytnutí dotace mezi městem Soběslav
a Jihočeským krajem, České Budějovice,
kterou Jihočeský kraj poskytne městu Soběslav
finanční částku ve výši 887.000 Kč z dotačního
programu „Rozvoj hospodářsky slabých oblastí
Jihočeského kraje“ na stavební úpravy domu
čp. 58 v ulici E. Beneše za účelem vytvoření
startovacích bytů v Soběslavi.

Usnesení č. 13/206/2016

Rada města souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy mezi městem Soběslav a Diakonií
ČCE – Středisko humanitární a rozvojové
spolupráce, Praha, kterou Diakonie ČCE daruje
městu finanční částku ve výši 160.225 Kč
v rámci projektu „Odolná obec“ na zakoupení
16 kusů vysoušečů.

Usnesení č. 13/207/2016

Rada města souhlasí na základě žádosti
ředitele Kulturního domu města Soběslavi
Mgr. Petra Valeše s přijetím daru ve výši
24.000 Kč od společnosti OSA – Ochranného
svazu autorského pro práva k dílům hudebním,
Praha, za účelem propagace hudební tvorby při
22. ročníku mezinárodního festivalu dechových
hudeb Kubešova Soběslav 2016 pořádaným
KDMS.

USNESENÍ

z 9. zasedání Zastupitelstva
města Soběslavi, které se konalo
29. června 2016
ZM 9/061/2016

Zastupitelstvo města schvaluje jednací řád
Zastupitelstva města Soběslavi dle návrhu
předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem
Bryllem s doplněním čl. 4, bod 4.4 o text:
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Zdeňka Maxerová
Soběslav
Marie Křenová
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SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Částka
60.000 Kč
100.000 Kč
80.000 Kč

Jiří Kraus
60.000 Kč
Soběslav
Tabulka k usnesení č. ZM 9/063/2016
„a dále jsou zveřejněny na internetových stránkách města.“

ZM 9/062/2016

Zastupitelstvo města schvaluje změnu
rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření
č. 2/2016 – v předloženém znění včetně
prodloužení termínovaného vkladu ve výši
25 mil. Kč u Oberbank AG o dalších 12 měsíců.

ZM 9/063/2016

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením
smluv o půjčce s občany vlastnícími
nemovitosti ve městě, které doporučila komise
pro rozdělování půjček z Fondu rozvoje bydlení
města Soběslavi, takto: (viz tabulka)

ZM 9/064/2016

Zastupitelstvo města schvaluje „Plán
financování obnovy vodovodů a kanalizací
na období 2017 až 2026“ pro město Soběslav
v předloženém znění.

ZM 9/065/2016

a) Zastupitelstvo města schvaluje doplnění
předložených podmínek prodeje pozemků
za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě
u sídliště Svákov v k. ú. Soběslav, odstavec –
Obecné podmínky, o třetí bod: Stavba bude
zahájena do dvou let a dokončena do sedmi let
od zakoupení pozemku.
b) Zastupitelstvo města schvaluje podmínky
prodeje pozemků za účelem výstavby
rodinných domů v lokalitě u sídliště Svákov
v k. ú. Soběslav v předloženém znění s přijatým
doplněním obecných podmínek.

ZM 9/066/2016

Zastupitelstvo města schvaluje prodej
pozemků oddělených geometrickými plány
p. č. 3701/2, p. č. 3710/3, p. č. 3714/3, p. č.
3721/4, p. č. 3744/1, p. č. 3769/55, p. č. 4022/80,
p. č. 4068/46, p. č. 4068/58, p. č. 4068/59,
p. č. 4068/63, p. č. 4068/70, p. č. 4068/71,
p. č. 4068/84, p. č. 4069/4, p. č. 4069/5,
p. č. 4069/11, p. č. 4069/21, p. č. 4069/25,
p. č. 4069/30, p. č. 4069/32, p. č. 4069/34,
p. č. 4069/39, p. č. 4069/41, p. č. 4069/42,
p. č. 4069/43, vše v k. ú. Soběslav, o celkové
výměře 5 975 m2 Správě železniční dopravní
cesty, státní organizaci, Praha, za cenu
1.130.334 Kč.

ZM 9/067/2016

Zastupitelstvo města schvaluje koupi
pozemků p. č. 3806, p. č. 3809, p. č. 3810/1,
p. č. 3810/2, p. č. 3812/1, p. č. 3818/1, p. č. 3825
a p. č. 3865/1 o celkové výměře 24 953 m2 v k.
ú. Soběslav od Státního statku Jeneč, státního
podniku v likvidaci, za cenu dle znaleckého
posudku, tj. 30 Kč/m2.

Účel
Rekonstrukce stávajícího otopného systému,
přechod z vytápění tuhými palivy na eko topení
Půdní vestavba při vzniku 1 bytu
Oprava střechy domu nejméně v rozsahu
výměny střešní krytiny
Výměna oken

ZM 9/068/2016

Zastupitelstvo města:
I. Bere na vědomí občanský návrh týkající
se optimalizace a rozšíření odděleného sběru
využitelných složek odpadu v Soběslavi a ukládá
radě města zajistit přípravu projektu zahuštění
sítě kontejnerů (sběrových míst) na tříděný
odpad včetně optimalizace harmonogramu
svozu a přípravu žádosti o dotaci na realizaci
zahuštění sítě.
II. Doporučuje radě města ustanovit
komisi odpadového hospodářství za účelem
rozpracování a řešení:
1) strategie odděleného sběru využitelných
složek odpadu, odpovídající požadavkům
legislativy a potřebám občanů,
2) strategie propagace odděleného sběru
využitelných složek odpadu včetně zapojení
občanů,
3) problematiky odpadového hospodářství
na území města Soběslavi, obcí Chlebov
a Nedvědice v krátkodobém i dlouhodobém
časovém horizontu.

USNESENÍ

14. schůze Rady města
Soběslavi, která se konala
19. července 2016
Usnesení č. 14/208/2016

Rada města ukládá realizovat usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se
konalo 29. června 2016.

Usnesení č. 14/209/2016

a) Rada města se seznámila s finálním návrhem
řešení dopravního terminálu v Soběslavi
zpracovaným ateliérem O.T.A., Praha.
b) Rada města ukládá vedoucí odboru výstavby
a regionálního rozvoje MěÚ Ing. Daně Hořické
uvedený návrh zveřejnit a shromáždit k němu
připomínky občanů.

Usnesení č. 14/210/2016

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
mezi městem Soběslav a firmou Sviták – měření
a regulace tepla, s. r. o., České Budějovice, na
zpracování projektové dokumentace úpravy
vytápění provozních budov ČOV Soběslav za
cenu 118.250 Kč + DPH.

Usnesení č. 14/211/2016

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o budoucí smlouvě o věcném břemeni
– pozemkové služebnosti mezi městem
Soběslav a paní Jaroslavou Veselou, Vesce,
a p. Ludvíkem Kročákem, Lomnice nad Lužnicí,
v souvislosti s realizací akce „Plynovodní
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přípojka k objektu čp. 148, Wilsonova ulice,
Soběslav III“ na pozemcích p. č. 3893 a 3885/5
v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města
Soběslavi.
Usnesení č. 14/212/2016
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemku p. č. 325/24 o výměře
30 m2 v k. ú. Soběslav Mgr. Pavlu Kastnerovi,
Plzeň, z důvodu majetkoprávního vypořádání
pozemků u nové sportovní haly, za cenu dle
znaleckého posudku.

Usnesení č. 14/213/2016

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu pozemku p. č. 1840/79
o výměře 10 m2 ve vlastnictví města Soběslavi
za pozemek p. č. 1840/80 o výměře 45m2 ve
vlastnictví Ing. Martina Kubeše, Soběslav,
a Ing. Šárky Holé, Planá nad Lužnicí, vše
v k. ú. Soběslav, z důvodu majetkoprávního
vypořádání pozemků pod komunikací v lokalitě
„Na Brousku“. Rozdíl ve výměře doplatí město
Soběslav za cenu dle znaleckého posudku.

Usnesení č. 14/214/2016

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu pozemku p. č. 325/25 o výměře
42 m2 ve vlastnictví města Soběslavi za pozemek p. č. 368 díl a) o výměře 17 m2 ve vlastnictví paní Ireny Pragerové, Soběslav, vše
v k. ú. Soběslav, z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků u nové sportovní haly. Rozdíl ve výměře doplatí městu Soběslav paní Irena
Pragerová za cenu dle znaleckého posudku.

Usnesení č. 14/215/2016

Rada města stanovuje plat ředitelce Mateřské
školy Soběslav, Nerudova 278, Bc. Evě
Kuklové s platností od 1. 8. 2016 ve výši dle
zápisu z jednání.

Usnesení č. 14/216/2016

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku ve vlastnictví
města Soběslavi p. č. 4040 díl a) v k. ú. Soběslav
o výměře 71 m2 manželům Marii a Karlu
Havleovým, Soběslav, za cenu dle znaleckého
posudku.

Usnesení č. 14/217/2016

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku ve vlastnictví
města Soběslavi p. č. 1462/6 v k. ú. Soběslav
o přibližné výměře 60 m2 p. Miroslavu Kleinovi,
Veselí nad Lužnicí, za cenu dle znaleckého
posudku.

Usnesení č. 14/218/2016

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o nájmu nebytových prostor mezi městem
Soběslav a spolkem Rodičovské centrum
Sobík, Soběslav, na pronájem nebytového
prostoru umístěného na terase v objektu čp. 110,
Soběslav I, o celkové výměře 50 m2. Smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 1. 8. 2016
do 30. 6. 2021.

Usnesení č. 14/219/2016

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, na realizaci akce
„Soběslav: Kab. NN, ZTV, Svákov – Město
2. et.“ na pozemcích p. č. 2101/8, 2101/9,
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2103/1, 2103/9, 2103/17, 2103/314, 2103/351,
2103/415, 2103/417, 2103/420, 2103/464,
2103/465, 2103/469, 2103/475, 2103/524,
2103/525, 2103/527, 2103/529, 2103/531,
2103/533,
2103/536-541,
2103/543-557,
2103/561, 2103/562, 2103/564 a 3958/7 v k. ú.
Soběslav, které jsou ve vlastnictví města.

Usnesení č. 14/220/2016

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
s firmou Servodata, a. s., Praha, na zhotovení
studie proveditelnosti projektu „Modernizace
IT vybavení městského úřadu Soběslav“ za cenu
161.000 Kč + DPH z důvodu přípravy žádosti o
dotaci na nákup softwarového a hardwarového
vybavení MěÚ z výzvy č. 28 Integrovaného
operačního programu.

Usnesení č. 14/221/2016

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1
ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne
27. 6. 2011 uzavřené mezi městem Soběslav
a Tomášem Hořickým, Klenovice, kterým se
prodlužuje doba nájmu objektu občerstvení
v areálu letního koupaliště v Soběslavi,
umístěného na pozemku p. č. 1121/32 v k. ú.
Soběslav, o 5 let, tj. do 30. 6. 2021.

Usnesení č. 14/222/2016

Rada
města
souhlasí
s
uzavřením
veřejnoprávních smluv podle § 63 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, mezi
městem Soběslav a obcemi Vesce a Zvěrotice na

zajištění výkonu speciálního stavebního úřadu
ve věcech místních komunikací Městským
úřadem v Soběslavi. Město Soběslav je schopno
svými orgány řádně zabezpečit výkon výše
uvedené agendy.

Usnesení č. 14/223/2016

Rada města na základě poptávkového řízení organizovaného ředitelkou Senior–domu
Soběslav Ing. Zinou Petráskovou souhlasí
s použitím finančních prostředků z investičního
fondu organizace na nákup plynového kotle do
kuchyně Senior-domu od firmy Pavon Gastro,
s. r. o., České Budějovice, za cenu 113.014 Kč
vč. DPH.

Usnesení č. 14/224/2016

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb technické
podpory k agendě Spisová služba mezi městem
Soběslav a firmou GEOVAP, spol. s r. o.,
Pardubice, ze dne 22. 10. 2009 v souvislosti
s rozšířením programového vybavení Spisové
služby o vazbu na Centrální registr smluv.
Cena roční technické podpory se zvyšuje
o 5.040 Kč s platností od 1. 8. 2016.

Usnesení č. 14/225/2016

Rada města jmenuje komisi pro výběr
dodavatele na veřejnou zakázku „Stavební
úpravy domu čp. 58/II, Soběslav“ (v ulici
E. Beneše – „Špejchar“), který se uskuteční
22. 8. 2016 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav,

v následujícím složení:
členové:
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Václav Nedvěd – člen ZM
Kamil Modl – člen ZM
Jan Pehe – člen ZM
Jiří Weber – OVRR MěÚ – hlas poradní
náhradníci:
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Mgr. Michal Pánek – člen ZM
Zdeněk Vránek – člen ZM
Růžena Domová – členka ZM

JUDr. Ing.
Miroslav Nosek
advokát na Městském úřadě
nám. Republiky 59, Soběslav
každé pondělí od 12:00 do 16:30
malá zasedací místnost č. 317, 2. p.
Tel. 777 794 871

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 10. 8. a 24. 8.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375

PŘEDSTAVUJEME MĚSTSKÝ ÚŘAD V SOBĚSLAVI
Finanční odbor
Hlavní náplní práce finančního odboru je zajišťování veškeré ekonomické činnosti města. V oblasti rozpočtu a financování sestavuje výhledy a roční
rozpočty včetně jejich změn a vykonává kontrolu dle příslušných právních předpisů. Zpracovává závěrečný účet města a zajišťuje vypořádání prostředků se státním nebo krajským rozpočtem. Vyhotovuje finanční analýzy a podklady pro rozhodování orgánů města nebo na žádost jiných subjektů.
Na úseku účetnictví provádí kompletní účetní agendu města, vystavuje faktury, zajišťuje platby na základě faktur a platebních příkazů, vyhotovuje
a odevzdává požadované finanční výkazy a vyhotovuje podklady pro daňová řízení. Vede evidenci majetku města a organizuje jeho inventarizaci.
Zajišťuje a koordinuje veškerá pojištění města včetně vyřizování pojistných událostí. Vykonává pokladní služby, prostřednictvím kterých se s prací
finančního odboru občané nejčastěji setkávají, a dále provádí kompletní personální a mzdovou agendu. V rámci přenesené působnosti povoluje loterie
a výherní hrací přístroje a dozírá na sbírkové akce na území města. Do struktury finančního odboru je začleněno i vymáhání pohledávek za dlužníky
města včetně úzké spolupráce s exekutorskými úřady.
Finanční odbor MěÚ v Soběslavi sídlí ve 2. patře budovy čp. 59 na náměstí a v přízemí budov 59 a 55 zajišťuje pokladní služby. Činnost odboru
vykonává 7 zaměstnanců a jeho součástí je i částečný úvazek pracovnice, pověřené výběrem místního poplatku za svoz a likvidaci odpadu, která sídlí
v budově Správy města Soběslavi s.r.o. v Tyršově ulici.
Marcela Koloušková, vedoucí finančního odboru

SOBĚSLAV MÁ NOVÁ STANOVIŠTĚ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
V průběhu měsíce července byla v Soběslavi vybudována dvě nová stanoviště na tříděný odpad - u nádraží ČD a polikliniky. Na každém stanovišti jsou
umístěny tři kontejnery - modrý na papír (noviny, časopisy, sešity, lepenka, letáky), žlutý na plast (plastové obaly, folie, polystyren, plastové předměty)
a zelený na sklo (obalové a tabulové sklo).
Dále byla tři stávající stanoviště doplněna o zelené plastové nádoby na sběr použitých potravinářských olejů a tuků. Oleje a tuky se následně využijí
především při výrobě bionafty. Jedná se o stanoviště na sídlišti Svákov (naproti prodejně Penny Market), na tř. Dr. E. Beneše (u gymnázia) a v ulici
Protifašistických bojovníků (asfaltová plocha za Smrčkovým domem). Použité potravinářské oleje a tuky musí být do nádob ukládány v uzavřených
plastových obalech (např. PET lahve).

NEPŘEHLÉDNĚTE
Upozorňujeme na povinnost občanů a podnikatelů označit si své popelové nádoby či kontejnery známkami, které obdrželi při úhradě poplatku
za odpad. Město začne provádět kontroly známek. Pokud nebudou popelnice řádně označeny, budou majitelé vyzýváni k odstranění nedostatků.
Ing. Jan Mošnička, odbor životního prostředí MěÚ Soběslav
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Třídíte odpady?
Ti z Vás, kteří třídí, si možná někdy povzdechnou, jak daleko to mají
k nejbližšímu kontejneru na papír nebo plast. Ano, tzv. docházková
vzdálenost k nejbližšímu sběrovému hnízdu bývá nejčastějším důvodem
k rozhodnutí, zda třídit. A právě rezervy v síti kontejnerů na tříděný odpad
v Soběslavi vedly skupinu občanů města ke zpracování a podání občanského návrhu, který se snaží zlepšit tento stav. Návrh byl na minulém jednání zastupitelstva města projednán a schválen. Od občana jednotlivce se
dostáváme k řešení pro občany. Město návrh uvítalo a společně s předkladateli návrhu byla ustavena pracovní skupina. Od kontejneru ke koncepci.
Tak by se dala shrnout její pracovní náplň. Cílem totiž není jen samotný
návrh na zahuštění sítě kontejnerů na tříděný odpad, ale také další rozvoj
této sítě a zapojení občanů, škol a dalších organizací do předcházení vzniku odpadů a třídění. Proč? Protože každý z nás produkuje odpady a měl
by jejich třídění věnovat stejnou pozornost jako třeba pečlivému výběru
zboží v supermarketu. Zabývat se odpovědně odpady patří k evropskému
standardu a je výrazem ohleduplného využívání přírodních zdrojů.
Navíc právní předpisy směřují k tomu, že čím méně budeme třídit, tím
více budeme platit za uložení odpadu na skládky. První plody činnosti

pracovní skupiny se již brzy objeví ve městě. Budou to dvě nová sběrová
hnízda a nádoby na sběr olejů a tuků z domácností. V následujících dvou
letech by se síť kontejnerů měla dále rozrůstat (předpoklad pro rok 2017
je šest nových míst, pro rok 2018 pak dalších osm míst).
Jak již bylo řečeno, koncepce v sobě zahrnuje i spolupráci se školami
na území města. Zatím byla zpracována jednoduchá dotazníková studie,
která mapuje třídění ve školních zařízeních. Její výstupy pomohou směřovat spolupráci a prohloubit podporu pro školy ze strany města. Jedná
se zejména o zajištění vhodných nádob a jejich svoz. Tomuto tématu se
budeme věnovat v dalším čísle Hlásky. A nejenom jemu, v dalších číslech
byste se měli pravidelně setkávat se zprávami z oblasti odpadového hospodářství ve městě. A do té doby nezapomeňte, že třídit můžete začít už
s Hláskou. Pokud si starší čísla nezakládáte k archivaci, nezahazujte je
do popelnice, ale odneste je do modrého kontejneru na papír. Papír může
totiž recyklací projít až 7x. A noviny (na rozdíl od ruliček od toaletního
papíru, kartonů od vajíček a účtenek na termopapíru, které již recyklovat
nejdou), tak mohou po recyklaci znovu sloužit.
Zdeněk Kozlíček

NEZAMĚSTNANOST NA SOBĚSLAVSKU VE 2. ČTVRTLETÍ 2016
Ve 2. čtvrtletí 2016 došlo v rámci mikroregionu Soběslavsko k poklesu podílu nezaměstnaných osob (z hodnoty 6,58 % v 1. čtvrtletí 2016) na
5,04 %. K 30. 6. 2016 bylo v evidenci ÚP 449 nezaměstnaných, z toho bylo 245 žen, což je 54, 57 % z celkového počtu uchazečů a 39,42 % uchazečů
je starší 50 let. Z hlediska vzdělanostního je nejvíce uchazečů vyučených – 41,87 %. V evidenci delší než 6 měsíců je více než polovina uchazečů (59,
47%). V průběhu června 2016 bylo nově zaevidováno 42 uchazečů o zaměstnání. Z evidence v červnu 2016 odešlo celkem 52 uchazečů (ukončená
evidence, vyřazení uchazeči). V rámci mikroregionů okresu Tábor má Soběslavsko třetí nejvyšší podíl počtu nezaměstnaných osob – nejvyšší podíl
nezaměstnaných osob je na Táborsku (5,48 %). Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných osob je na Jistebnicku (4,05 %). K 30. 6. 2016 nabízeli
zaměstnavatelé ze Soběslavska 107 volných pracovních míst. Na jedno pracovní místo tak připadá 4,2 uchazečů o zaměstnání. Ze strany zaměstnavatelů
je největší zájem o technické profese (např. svářeče, seřizovače, obsluha CNC strojů), provozní a manipulační dělníky a řidiče nákladních automobilů.

Název obce
Budislav
Dírná
Dráchov
Hlavatce
Chotěmice
Katov
Klenovice
Komárov
Mezná
Myslkovice
Přehořov
Roudná
Sedlečko u Sob.
Skalice
Soběslav
Třebějice
Tučapy
Vesce
Vlastiboř
Zvěrotice
Mikroregion
Soběslavsko

250
260
147
245
75
42
412
79
58
260
243
357
95
331
4492
37
526
192
189
257

Podíl
nezaměstnaných
osob
k 30. 6. 2015
v%
5,93
3,95
8,05
5,49
8,54
2,13
5,24
2,47
12,50
7,17
4,15
6,29
4,30
5,47
5,95
2,50
5,92
5,82
4,69
4,04

8547

5,75

Počet obyvatel
ve věku 15 - 64
let

Počet
uchazečů

Počet
dosažitelných
uchazečů

20
8
7
11
6
1
23
2
6
12
10
19
6
21
247
3
20
7
7
13

20
7
5
10
4
1
21
2
6
11
10
19
6
21
240
3
19
7
7
12

Podíl
nezaměstnaných
osob
k 30. 6. 2016
v%
8,00
2,69
3,40
4,08
5,33
2,38
5,10
2,53
10,35
4,23
4,12
5,32
6,32
6,34
5,34
8,11
3,61
3,65
3,70
4,67

449

431

5,04

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku je v obci Mezná
(10,35 %), nejnižší podíl nezaměstnaných osob na Soběslavsku je naopak v obci Katov (2,38 %). Budislav, Katov, Komárov, Sedlečko u Soběslavě,
Skalice, Třebějice a Zvěrotice jsou obce, u kterých došlo v porovnání s předchozím rokem k nárůstu nezaměstnanosti, u ostatních obcí došlo k poklesu
nezaměstnanosti. 				
		
Ing. Jana Dvořáková, vedoucí oddělení kontaktního pracoviště
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ODEŠEL SOBĚSLAVSKÝ RODÁK PROF. DR. R. ČIHÁK (1928-2016)
Motto: Amicitia semper prodest (Přátelství vždy prospívá). Seneca mladší
Můj přítel a jeden z nejvýznamnějších soběslavských rodáků (* 30. 5. 1928), profesor MUDr. Radomír
Čihák, DrSc., nečekaně zemřel v Praze 9. 6. 2016 ve věku 88 let. Poslední rozloučení s ním se konalo 21. 6.
2016 v Praze ve strašnickém krematoriu; urna s jeho popelem bude uložena do rodinného hrobu v Soběslavi. Před čtyřmi roky jsem v tomto časopise uveřejnil jeho životopis, na nějž odkazuji (Soběslavská hláska
22, č. 5, str. 20, 2013), nicméně některá základní data a zejména doplňky uvádím v tomto nekrologu.
R. Čihák začínal svou vědeckou dráhu na Anatomickém ústavu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
(UK) v Praze a tomuto ústavu zůstal věrný po celý život. Věnoval se anatomii a experimentální embryologii člověka, později úspěšně zasáhl i do souvisejících oborů, např. biomechaniky. Za celý život publikoval
přes sto vědeckých prací. Jeho největším životním dílem (opus magnum) je bezesporu třídílná kniha stručně nazvaná Anatomie; vyšla ve třech vydáních, přičemž ve 3. vydání třetího dílu profesor Čihák dělal ještě
několik měsíců před svou smrtí četné úpravy.
Křtu tohoto třetího dílu jsem se na jeho pozvání zúčastnil i já - to jsem s ním ovšem mluvil naposled.
Bylo to letos 11. dubna ve Faustově domě na Karlově náměstí v Praze a netušil jsem tehdy, že už se s ním
nikdy nesetkám. Potom jsem ho ještě viděl a slyšel začátkem června v programu ČT 24 Hyde Park Civilizace, kde spolu s prof. dr. J. Bartoníčkem zasvěceně hovořil o průzkumu kosterních pozůstatků Karla IV.,
před lety prováděném, prof. dr. E. Vlčkem z Národního muzea. Jako anatom a jeden z mála lékařů se totiž
tohoto průzkumu prof. Čihák osobně zúčastnil. V tomto televizním pořadu prof. Čihák pohotově odpovídal
na množství otázek moderátora D. Stacha, který nakonec shrnul všechny aktivity a přínosy prof. Čiháka;
označil jej za legendu, jako by tušil, že nás v krátké době pan profesor opustí. Po oznámení úmrtí prof.
Čiháka bylo uvedeno ještě několik repríz tohoto pozoruhodného televizního dokumentu, 11., 12. a 13. 6. 2016.
Prof. Čihák jako cílevědomý člověk dokázal úspěšně završit své celoživotní dílo v anatomii a stal se známým nejen u nás, ale i v zahraničí. Byl
členem několika českých a mezinárodních společností. Jeho zásluhy v lékařství a příbuzných vědních oborech byly oceněny např. Medailí J. E.
Purkyně, Zlatou medailí Univerzity Karlovy, Medailí všech lékařských fakult v ČR, Cenou Čs. fyziologické společnosti atd.
V době, kdy byl na vrcholu uznání a v plné síle, přišla smrt. Byla milosrdná, zemřel ve spánku. Čtyři dny před smrtí byl prof. Čihák s rodinou
v Soběslavi, kde v nedalekém lese „Svákov“ ještě vystoupal na rozhlednu a potěšil se pohledem na rodnou Soběslav a její okolí z ptačí perspektivy.
Nikdo – ani on – netušil, že to je naposled…
Všichni, kdo profesora Čiháka znali, budou na něho dlouho a mnozí s povděkem za nezištnou radu nebo pomoc vzpomínat.
RNDr. František Kotlaba CSc.

SOBĚSLAV SLAVÍ V SRPNU JMENINY

Náměstí Republiky ozdobily květiny

Společenská kronika
Narození:
Nikolas Glier
Tobiáš Kovář
Radim Šenolt
Roman Čáslavský
Tomáš Kančo
Václav Ondřej
Laura Nováková
Eliška Vaňková
Jan Pumpr
Úmrtí:
Stanislav Alexík
Jaroslav Čapek
Vlastimila Hokrová
Věra Vránková
Alena Prášková
Zdeněk Doškář

Pondělí 8. srpna bude významným dnem. Proč? Protože naše město bude mít jmeniny! Jméno
Soběslav je převzaté od západních Slovanů. Nese v sobě jakési přesvědčení o své vlastní slávě
a velikosti. Má různé domácí podoby, z nichž některé se ujaly i u nás - např. Sobík, jak je nazýván
i stejnojmenný soběslavský spolek.
Jméno u mužů v dnešní době zaznamenáme jen zřídka. Z webových stránek www.kdejsme.cz
(kde údaje vycházejí přímo z dat Ministerstva vnitra), můžete zjistit, že v České republice nyní
žije 64 nositelů tohoto jména a jeden Soběslav připadá na 167 196 obyvatel České republiky. Nejčastěji se vyskytuje v Nymburku. Na Soběslavsku bychom měli mít občany se jménem Soběslav
dva.
A jak Soběslav přišla k tomuto jménu? Pojmenování města (či původní osady) sahá tak daleko do
historie, že se o tom můžeme pouze dohadovat. Podle informací z knihy Petra Lintnera Pohledy
soběslavské, 1. díl, pravděpodobně vznikla již v 10. století osada, která nesla jméno po slavníkovském knížeti Soběslavovi. Byl to vlídný člověk, měl vazby na jižní Čechy a razil dokonce
i vlastní mince. Jako testament své vlastní slávy a velikosti si tedy možná založil město na březích
Lužnice a Černovického potoka. Město mohlo ovšem získat své jméno až ve 12. století po knížeti
Soběslavu I. a II. Původní Újezd v té době patřil Klášteru v Louňovicích, který byl součástí
Želivského kláštera, založeného Soběslavem I. O vzniku tohoto jména vypráví i jedna pověst.
Významným Soběslavem byl pan Soběslav Fiker, který se narodil r. 1927 v Soběslavi. Vystudoval
přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity a posléze se věnoval kosmetologii. Zemřel v roce
2012.
Michaela Nováková
Dne 2. 8. 2016 uplyne 5 let, co nás
navždy opustil pan Miroslav
Žákovský.
S láskou manželka Marie a dcera
Monika s rodinou.

Dne 6. 7. 2016 uplynulo 20 let, co nás navždy
opustil milovaný manžel a tatínek pan Jaroslav
Vilím ze Soběslavi.
S láskou v srdci vzpomínají
a dcera Helena s rodinou.

manželka

Prosíme o navrácení ztraceného zlatého řetízku s přívěškem - rodinné památky.
Nálezce bude odměněn. Volejte na tel.: 381 524 563
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Děkuji tímto kolektivu domácí
zdravotní péče paní Megysové
za profesionální, citlivý a lidský přístup při ošetřování mé
manželky Aleny Práškové
v době její těžké nemoci.
To vše bez ohledu na čas v jakoukoliv denní i noční hodinu.

Pavel Prášek

Dne 10. 8. uplyne 6 let,
kdy nás navždy opustila
naše drahá maminka
a babička Matylda
Cíchová.
Stále Tě máme v srdíčku
a vzpomínáme. Dcery
Alena, Marta, Hana a syn Pavel s rodinami.
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Dne 29. 8. uplyne
5 smutných let,
co nás navždy opustil
pan Miroslav Míka.
S láskou a úctou stále
vzpomínají manželka
Bohuna, dcery Radka
a Klára vnoučata Hynek, Radka, Filip, Radim,
tchýně Hana, kamarádi a známí a ostatní příbuzní.

ZVEME NA POSLEDNÍ VÝSTAVU LETOŠNÍ SEZONY
Letošní výstavní sezonu završí výstava tří autorů, kteří budou prezentovat díla více uměleckých oborů „Michal Jánský, Milan Exner, David Exner: obrazy, keramika, sklo“. Vernisáž
výstavy bude zahájena v pátek 29. července v 18 hod. a ukončena netradičně ve středu
31. 8. 2016.
Michal Jánský, narozen v r. 1966 v Jindřichově Hradci, studoval na třebíčském gymnáziu,
na Masarykově univerzitě v Brně a Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích. Po roce 1990 se vrací k čistě abstraktní
malbě, ovlivněn informelem a strukturální grafikou. Vytváří rozsáhlé cykly maleb na papíře inspirované městskou
krajinou, opouští klasické malířské techniky a experimentuje s matricemi tisku. Kombinuje olej s tiskařskými barvami a emailem. Je zastoupen svými díly v soukromých sbírkách v ČR, Německu, Itálii, Nizozemsku, Belgii,
Slovensku, Rakousku a USA. Samostatné výstavy uspořádal v ČR, Rakousku, Švýcarsku, Holandsku a Německu.
Milan Exner (1948) studoval na Střední průmyslové škole keramické v Bechyni. Jeho keramická díla byla opakovaně oceněna 1. cenou za nejlepší výrobek v oboru keramika (1981, 1986). Se svým synem Davidem provozují
Design studio exner, které se zabývá návrhy a realizací objektů do exteriéru i interiéru. Milan Exner je zastoupen
v soukromých sbírkách v Německu, Francii, Rakousku, Belgii, Švédsku, Holandsku, USA, ČR a na Slovensku.
Vystavuje převážně v ČR.
Mgr. A. David Exner (1970) také vystudoval keramickou školu v Bechyni a poté pokračoval na pražské Vysoké
škole umělecko-průmyslové. Vystavuje v ČR. Úspěšně se účastní veřejných soutěží, v nichž zvítězily jeho návrhy,
které pak zrealizoval: MÚ Poděbrady, sochařská výzdoba do divadla, 2000; MÚ Jilemnice, objekt „Brána do Krkonoš“, 2005; MÚ Turnov, „Brána do Českého ráje“, 2006; MÚ Jilemnice, objekt „Balvan“, 2009. Motivy často
čerpá z přírody, osobitě je stylizuje do grafických znaků v sochařských objektech určených do exteriéru, ale i jako
zmnožené dekorační prvky do návrhů plastik interiérových světel, krbů, kamen a zahradní keramiky. Věnuje se i
sklářské tvorbě.
Zveme na výstavu a těšíme se na Vaši návštěvu. Výstava je v galerii otevřena do 31. 8. ve dnech úterý – neděle
v 10 - 12 a 13 - 17 hod.
Ak. soch. Václav Hrůza, kurátor výstavy

BLATSKÉ MUZEUM V SOBĚSLAVI A VESELÍ N. L.
JOSEF VIZNER (1896 – 1970)
Po výstavě krajinomaleb veselského rodáka,
akademického malíře Františka Líbala
(1896–1974) Vás nyní do Weisova domu
zveme na prezentaci díla dalšího známého
umělce působícího ve Veselí n. L. – malíře a grafika Josefa Viznera. I on
se narodil před 120 lety, konkrétně 5. 1. 1896 v Obratani, svou životní
pouť zakončil ve Veselí n. L. 26. 1. 1970. K uvedenému výročí jsme
pod záštitou města Veselí nad Lužnicí připravili retrospektivní výstavu
tohoto „enfant terrible“ české výtvarné scény, na níž bude k vidění více
než 40 obrazů a grafik od realistických obrazů Veselí n. L. až po jeho
vysoce ceněná abstraktní díla. Obrazy a grafiky zapůjčilo více než dvacet
soukromých majitelů a institucí včetně Národní galerie v Praze, Alšovy
jihočeské galerie a Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem.
Výstava originálního umělce
Josefa Viznera začne vernisáží
5. 8. v 18:00, kde jej slovem
připomene jeho dlouholetý
kamarád a někdejší ředitel
soběslavského muzea RNDr.
Pavel Trpák. Představena
bude také drobná publikace
s reprodukcemi Viznerových
obrazů, která představuje druhý

svazek ediční řady katalogů Blatského muzea. Výstava potrvá do konce
září (otevřeno denně kromě pondělí 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00).
PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM
V rámci 14. ročníku přírodovědných exkurzí Vás v srpnu zveme hned
na tři akce. V sobotu 6. 8. se v rámci exkurze Houby na hrázích rybníků turovecké soustavy s Pavlem Špinarem vydáme za letními druhy
hub rostoucích na hrázích rybníků Starý Kravín, Jezero a především
Luční, kde se nachází stejnojmenná národní přírodní památka chránící
právě houby. Sraz je v Sezimově Ústí II, na zastávce MHD Kovosvit
v 9:00. Na konci měsíce pak proběhnou oblíbené netopýří noci na hradech
– v pátek 26. 8. v Týnci nad Sázavou a v sobotu 27. 8. na Šelmberku
u Mladé Vožice.
PŘÍRODA JIŽNÍ AFRIKY
Výstavní sály soběslavského Rožmberského domu budou až do 11. 9.
patřit nádherným fotografiím krajin, živočichů a především úchvatných
rostlin Jihoafrické republiky, Namibie a Lesotha, jak je během svých
cest jižní Afrikou zachytili pražští botanici prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D.
a RNDr. Radka Sudová, Ph.D. Jihoafrická republika se díky nesmírné
různorodosti přírody i kultury pyšní přívlastkem „celý svět v jediné zemi“,
Namibie nabízí nejvyšší písečné duny a v horském království Lesotho se
téměř zastavil čas. Hlavní pozornost autoři věnovali oblasti Kapska, tedy
jihozápadnímu cípu Jihoafrické republiky, který představuje skutečný
botanický ráj. Nikde na světě nenajdeme srovnatelně velké území, které
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by s Kapskem mohlo soupeřit v celkové diverzitě rostlin a v zastoupení
tzv. endemických druhů (tedy takových, které se nevyskytují na žádném
dalším místě na světě). Přijměte tedy pozvání do tohoto úžasného světa.
Výstavu komentovaných fotografií doplňují ukázky jihoafrických trvalek,
řezaných rostlin a především sukulentů, které pocházejí ze sbírek Josefa
Soukupa (Želeč) a Botanické zahrady při VOŠ a Střední zemědělské škole
v Táboře.
Neobyčejně cenným exponátem je pak exemplář welwitschie
podivuhodné, přivezený do Čech zhruba před sto lety a na výstavu
zapůjčený ze sbírky Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy v Praze. Jde o jednu z nejbizarnějších rostlin na světě, rostoucí
už miliony let v poušti Namib a vědecky řazenou k jehličnanům, ačkoli na
první pohled připomíná spíš vystavené sukulenty.
Do muzeí i do přírody Vás zvou RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
SOBĚSLAVSKÉ PRVŇÁČKY PŘIVÍTAL KRÁLOVSKÝ DVŮR
Ve dnech 21. a 22. června se v soběslavské knihovně konalo slavnostní pasování všech soběslavských
prvňáčků na titul čtenáře. Tohoto důležitého úkolu se zhostily studentky třetího ročníku knihovnictví ze
Střední školy obchodu, služeb a řemesel z Tábora.
Prvňáčky přivítal královský dvůr v čele s králem a poté, co děti prokázaly, že jsou tohoto titulu hodny
a slavnostně složily čtenářskou přísahu, byly přivítány mezi ušlechtilé čtenáře. Tuto akci pořádáme
každoročně za účelem podpory čtenářství u dětí na základních školách. (viz foto)
VÝSTAVA
Také v srpnu si u nás můžete prohlédnout krásnou výstavu mateřské školy Duha Soběslav
„Duhové střípky“.
SOBOTNÍ PROVOZ
Během letních prázdnin je městská knihovna otevřena také každou sobotu od 9 do 13 hodin.
Alena Fremrová
Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz
Přehlídka

Program – srpen
Pátek

29. 7.

VERNISÁŽ - David EXNER - Michal EXNER
- Michal JÁNSKÝ - KERAMIKA, SKLO, OBRAZY,
Galerie v kostele sv. Marka

historických vozidel
18.00

O POHÁR MĚSTA
SOBĚSLAV
10. září 2016

DOVOLENÁ V KD: 1. 8. – 14. 8.
Připravujeme na září:
Pátek

16. 9.

KONCERT SLZA
KONCERT DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND,
areál KDMS a soběslavského hradu, vstupné v předprodeji na oba
koncerty 250 Kč, na místě 300 Kč a od 21.00 hod. 200 Kč

20.00
22.00

Úterý

20. 9.

KONCERT HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK, velký sál,
vstupné 590 Kč, 490 Kč

19.00

11. 10.
16. 10.
11. 11.
15. 11.
23. 11.
28. 11.

KOMICI s.r.o. (KNORR+PAVLÁSEK+CERHA)
HONZA NEDVĚD - KONCERT
PARKÁN - KONCERT
VĚRA ŠPINAROVÁ a Adam Pavlík Band – KONCERT
ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE – ZÁBAVNÝ POŘAD
VESELÁ TROJKA - KONCERT

19.30
19.00
21.00
19.00
19.00
19.00

Podzim v KDMS:
Úterý
Neděle
Pátek
Úterý
Středa
Pondělí

Obec Dírná ve spolupráci
s Římskokatolickou farností
Dírná a Hudebně literární
seskupení HAMAVE zve na

„Svatovavřinecký
koncert“
sobota 6. 8. 2016
Dírná
kostel sv. Vavřince
vstupné dobrovolné
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Předplatné Podzim 2016
■ Úterý

27. září

Fanny agentura – MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK

Jakub Zindulka
(„Kdo ve svém divadle nenavštíví tento ‚KUS‘, tak jistě prohloupí!“ divák Honza Masopust
ze Žatce)
Manželé Juklovi jsou dlouholetými přáteli manželů Tupých. Květa a Růžena pracují ve stejné
mateřské školce, Míra a Radim jsou inženýry ve stejném výrobním podniku. Proto není divu,
že se jako každý rok chystají společně oslavit Silvestra. Alkohol teče proudem, a tak vtipkování
žen o tom, jak jsou muži neschopní, negalantní, líní, a jak se s nimi nedá žít, a stesky mužů
o tom, že ženy se nedají pochopit, vyústí ve furiantskou sázku, která vede k neobvyklé výměně
manželů. Jak to dopadne...?!?!
Hrají: Michaela Badinková, Dana Homolová, Martin Kraus a Daniel Rous
www.fannyagentura.cz
■ Úterý
18. října
Divadlo Palace – RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Ray Cooney
(Komediální smršť, ve které jde o život!)
V londýnské Nemocnici U Svatého Ondřeje se dva dny před Štědrým dnem doktor David
Mortimore připravuje na důležitou Ponsobyho nadační přednášku, která mu může pomoci
v tolik očekávaném kariérním postupu. Potřebuje k tomu jenom klid a čas, ale ani jednoho se
mu nedostává. Chvíle soustředění před vystoupením mu znesnadňuje běžný provoz nemocnice,
příprava vánočního představení a taky nečekaná návštěva jeho bývalé milenky Jane a jejího
ještě nečekanějšího „dárečku“. Zoufalý lékař prosí o pomoc přítele, ale tato prosba situaci
jenom komplikuje a příchodem manželky Rosemary a dalších postav se ještě více zamotává.
Výsledkem jsou neuvěřitelné, typicky cooneyovské zmatky.
Rodina je základ státu je v Divadle Palace po představení Prachy!!! dalším textem uznávaného
mistra frašky Raye Cooneyho. Jeho hry vycházejí z nejlepších tradic anglické komedie
s komplikovanou zápletkou a suchým britským humorem. Ne náhodou mu v roce 2005 udělila
královna za služby britskému dramatu titul důstojníka Řádu britského impéria (O.B.E.)
Hrají: Dr. David Mortimore (Miroslav Etzler), Dr. Mike Connolly (Richard Trsťan), Rosemary
Mortimorová (Vanda Hybnerová / Marika Procházková), Dr. Hubert Bonney (Petr Motloch),
Vrchní sestra (Martina Hudečková / Marika Procházková), Sir Willoughby Drake (Zdeněk
Košata), Jane Tateová (Sabina Laurinová), Leslie (Zdeněk Piškula / Mirek Sabadin), Seržant
(Jakub Slach / Vojtěch Záveský), Bill (Miloš Kopečný)
www.divadlopalace.cz
■ Neděle
18. prosince
Agentura Harlekýn - RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
Alain Reynaud Fourton
(Pytel uloupených peněz oživí i sebevraha. Jenže policii taky…)
Marc je ženami obdivovaný spisovatel, ale delší dobu již nemá o čem psát. Usoudí,
že se nachází v bezvýchodné životní situaci a rozhodne se spáchat sebevraždu. Překvapí
ho letitý přítel Luc, který se už také kdysi pokusil zabít, když ho opustila žena, a teď chce
učinit totéž, protože se k němu vrátila. Sebevražedné plány jim překazí trojice prchajících
amatérských lupičů s pytlem plným peněz. Vtrhnou do bytu, sebevrahy si vezmou za rukojmí
a vyhrožují, že je zabijí. Přestože je to právě to, co si Marc s Lucem nejvíce přejí, při pohledu
na plný pytel bankovek dostávají znovu chuť do života. Tvůrčí fantazie se Marcovi vrací právě
včas. Lupičské trio potřebuje plán a za dveřmi je policie. Máte se na co těšit.
Hrají: Marc Besson - spisovatel románů pro ženy (Václav Vydra), Luc (jeho přítel, milovník
dívčích srdcí), Jan Šťastný (Svatopluk Skopal), Madame Mabouin - o všem informovaná
domovnice (Jana Boušková / Jana Malá), Jojo - šéf lupičské bandy (Martin Zahálka / Martin
Davídek), Suzy - ozdoba zlodějského tria (Lenka Zahradnická / Barbora Šťastná), Banán lidožrout vegetarián a také lupič (František Skopal / Martin Zahálka ml.
www.harlekyn.cz
Začátky představení v 19.30 hodin! Cena předplatného 820 Kč. Změna programu vyhrazena!

TANEČNÍ KURZY
Taneční kurzy povedou opět manželé Alena a Jaroslav Bolkovi z Milevska. Začínáme v sobotu
3. září od 18 hodin – končíme Věnečkem 10. prosince 2016. Kurzovné je 1 300 Kč.
Podrobný rozpis jednotlivých kurzů najdete na www.kdms.cz.
Můžete se těšit na kurz stolování (není povinný). Přihlášení si mohou zajít do kanceláře
KD pro průkazku a zaplatit hotově nebo můžete zaplatit i na účet KDMS Soběslav
č. 19–0044450257/0100 a po telefonické dohodě vám pošleme průkazku poštou.
Těšíme se na vás v září!
Taneční kurzy pro dospělé 2016:
Opět připravujeme oblíbené Taneční kurzy pro dospělé, vždy po klasických tanečních kurzech
tj. od 21.00 hodin. Začínáme poslední sobotu v září – 24. 9. (celkem 6 kurzů).
Cena 1 200 Kč za pár. Zájemci, hlaste se prosím v kanceláři KD nebo na e-mailové adrese:
jarka.palasova@seznam.cz
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Soběslavské slavnosti
Rožmberské 2016
Již pošesté si 17. září můžeme užít Soběslavské slavnosti Rožmberské.
Hlavní myšlenkou, prolínající se sobotním programem slavností, je v letošním roce alchymie. Přesně před 425 lety byl totiž prchající alchymista Rudolfa II. pan Edward Kelley, mimochodem též alchymista Viléma
z Rožmberka, v Soběslavi dopaden a přechodně vězněn na soběslavském hradě. Rudolf II. následně vypravil ozbrojenou družinu, která měla
Kelleyho přivézt zpět do Prahy. Tolik uvádí ve své kronice Václav Březan.
Během slavností se tak budeme moci setkat nejen s Kellym, ale samozřejmě
i s Vilémem z Rožmberka a dalšími postavami naší historie. Nebudou ovšem
ani letos chybět koncerty více i méně známých hudebníků (Cink, Petr Čapek
Band, Orchestr ČRo České Budějovice spolu s The Swings, The Tap Tap,
Marek Ztracený s kapelou) a celý den je pak završen nočním historickým
průvodem z hradního nádvoří na náměstí k odpálení ohňostroje. Slavnosti
se v letošním roce odehrávají převážně na hradním nádvoří; hry, soutěže
a taškařice jsou pro děti připraveny v parku u Hlásky, otevřeno bude
i hradní sklepení s alchymistickou laboratoří, výstava v městské knihovně
a alchymistická dílna pro všechny generace v pivovarské stodole. Část hradního nádvoří zaplní řemeslný jarmark a občerstvení. V rámci slavnostního
víkendu, bychom vás rádi pozvali také na páteční „before party“ s kapelami
Slza a Děda Mládek Illegal Band. Vstupné na sobotní program je dobrovolné; na páteční koncerty si můžete vstupenky zakoupit v předprodeji v kanceláři KDMS nebo na místě. Tolik nahlédnutí pod pokličku Soběslavských
slavností 2016. Další informace naleznete na webu a facebooku Kulturního
domu města Soběslavi a zároveň v Hlásce. Přejeme všem hezké kulturní
léto a těšíme se na shledání u jeho závěru – Soběslavských slavností 2016.
Petr Valeš

NABÍDKA AKCÍ V SRPNU
6. 8. RC Rally Soběslav – závod rádiem řízených automobilů,
asfaltové hřiště AMK Soběslav, 9 – 16 h
do 31. 8. Výstava David EXNER - Michal EXNER – Michal JÁNSKÝ
– KERAMIKA, SKLO, OBRAZY, Galerie v kostele sv. Marka
do 2. 9. Duhové střípky – výstava mateřské školy Duha,
městská knihovna
do 11. 9. Příroda jižní Afriky, Blatské muzeum - Rožmberský dům

FILMOVÝ KLUB
Pro milovníky filmů Karla Zemana
Máme se na co těšit! Zdigitalizovaný film Baron Prášil od Karla Zemana
se objeví ve filmovém klubu v kině v Soběslavi prvního srpna.
V rámci projektu Čistíme svět fantazie Nadace české bijáky proběhlo
digitální zrestaurování už druhého filmu Karla Zemana: po Vynálezu zkázy
je to Baron Prášil, jehož nová verze zahájila 27. května filmový festival ve
Zlíně.
Posledním Zemanovým filmem, který má Nadace v plánu zdigitalizovat,
je Cesta do pravěku. Na projektu se podílí Muzeum Karla Zemana, Česká televize a Universal Production Partners (UPP). Projekt je financován
Nadací české bijáky a podpořen Ministerstvem kultury a Státním fondem
kinematografie České republiky.
Filmový klub promítá v Soběslavi od září 2014 každé první pondělí v měsíci od 20 hodin. Výběr filmů je pestrý - od klasiky jako je Bohémský život,
Okno do dvora přes hudební dokumenty o Nicku Cavovi, AmyWinehouse,
Filipu Topolovi až k lidskoprávním dokumentům z Festivalu Jeden svět,
příkladem mohou být Putinovy děti, Syrská lovestory nebo VivaCubaLibre.
Návštěvnost klubu je uspokojivá, průměr každý rok stoupá, letos se díky
plnému sálu na dokumentu Zkáza krásou vyšplhal na pěkných 36.
Každý měsíc je film uveden na letáku kina a na internetu. Pokud se zajímáte o nekomerční filmové produkce, přijďte se někdy podívat.
Za filmový klub Kateřina Růžičková
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NA SETKÁNÍ S HUDBOU VYSTOUPILA SCHOLA GREGORIANA
PRAGENSIS. SVÝM PROGRAMEM VZDALA HOLD KARLU IV.

Po osmé se soběslavští milovníci (nejen) vážné hudby mohli sejít k poslechu hudebních skladeb různých žánrů. Oproti předchozím ročníkům byl letos festival zahájen předkoncertem již v úterý 28. 6., kdy v den „Varhanního
půlmaratonu“ vystoupila v koncertním sále soběslavské ZUŠ česko-švýcarská flétnistka Lucie Brotbek-Prochásková a spolu s klavíristou Tomášem
Víškem (obr. 1) přednesla program s názvem „Martinů, jeho učitelé a žáci“.
Oficiální zahájení „Setkání“ pak připadlo na pátek 1. července tradičním
úvodním „putovním“ koncertem lektorů Setkání s hudbou (obr. 3) ve čtvrtek (1. 7.) v kostele sv. Víta a poté v Kulturním domě města Soběslavi.
Druhý den festivalu (2. 7.) vystoupil v kostele sv. Marka Escualo kvintet
(obr. 4) se svým projektem plným jihoamerického temperamentu Tango
argentino. Za svou dynamickou a osobitou interpretaci si vysloužil hlasitý
potlesk ve stoje. Návštěvníci koncertu si navíc jako bonus mohli v Galerii
v kostele sv. Marka prohlédnout díla z právě probíhající výstavy Evy Roučka.

1

2

Vlevo: Lucie Brotbek-Prochásková, Tomáš Víšek; vpravo: Tomáš Strašil

V neděli (3. 7.) se během dne v přeplněné galerii v kostele sv. Marka
odehrály dva koncerty. Dopoledne zde vystoupil zkušený violoncellista, student Pražské konzervatoře a AMU, Tomáš Strašil (obr. 2), který
se představil se suitami pro sólové violoncello od skladatele J. S. Bacha.
Ve večerních hodinách zastoupilo jazzový žánr pražské vokální kvarteto
The Swings (obr. 5). V Soběslavi dobře známá skupina čtyř muzikantů, vedená Petrem Hanzlíkem, předvedla v Čechách ojedinělý druh hudební zábavy – stylový vícehlasý zpěv inspirovaný klasickým jazzem 30. – 60. let.
Pondělí (4. 7.) se neslo ve znamení gregoriánské hudby. Vystoupila nepochybně největší hvězda letošního ročníku Schola Gregoriana Pragensis
(obr. 6) vedená Davidem Ebenem a v kostele sv. Petra a Pavla představila
program věnovaný Karlu IV. Soubor se skladbami gregoriánského chorálu
zaznamenal velký úspěch a přišlo si jej poslechnout 205 lidí, kteří představení sledovali jak z lavic v hlavní lodi kostela, tak z kůru.

3
Zuzana Lászlóová, Táňa Klánská

Hned den poté (v úterý 5. 7.) předvedlo excelentní vystoupení smyčcové Zemlinského kvarteto (obr. 7) s ryze českým programem. Soubor byl
založen v roce 1994 a od té doby navazuje na bohatou tradici české kvartetní školy. Za dobu své působnosti získal mnohá ocenění a pravidelně koncertuje nejen v České republice, ale také v zahraniční. Jeho repertoár tvoří
více než 200 děl předních českých i světových skladatelů.
Ve středu (6. 7.) nás svou duchovní vokální hudbou pohladila po duši
dvojice výtečných mladých pěvců, sopranistka Kristýna Kůstková
spolu s basbarytonistou Danielem Klánským v doprovodu varhaníka
Přemysla Kšici (obr. 8). V kostele sv. Petra a Pavla zazněly skladby
od takových velikánů klasické hudby, jako jsou J. S. Bach, F. Schubert,
A. Dvořák nebo W. A. Mozart.
Ve čtvrtek (7. 7.) nabídla mezzosopranistka Pavla Fendrichová v doprovodu loutnisty Jindřicha Macka (obr. 9) intimní a křehký výlet do světa renesanční hudby. Koncert byl mimo jiné jedinečný tím, že jej natáčel Český
rozhlas pro stanici Vltava.

4
Nahoře: Escuelo kvintet, dole: The Swings

V předvečer víkendu (8. 7.) se pak za krásného počasí odehrál tradiční
happening na koupališti v Soběslavi. Na jednom z vrcholů festivalu zahrála kapela Domácí Výroba sestavená z členů a přátel pořádajícího
sdružení. Letos zazněly převážně české trampské písně a na závěr i skladby
od zahraničních skupin Pink Floyd a Guns N´ Roses (v podání Petra Hanzlíka). Jako hosté zazpívaly a návštěvníky pobavily Sestry Havelkovy
(obr. 10).
Festival pak zakončily tři koncerty účastníků kurzů (obr. 11,12, 13), které
se odehrály 9. a 10. 7. v kostele sv. Víta, ZUŠ a KDMS. Hudební dílny
se v tomto roce zúčastnilo 45 studentů. Nutno říci, že přinejmenším běžný
posluchač by těžko hledal v jejich hudebních výkonech nějaké nedostatky.
Na koncertech studenti zahráli na klavír, housle, violoncello a varhany
skladby od známých skladatelů klasické hudby.

5
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Poděkování patří partnerům festivalu, bez kterých by se tato kulturní
akce nemohla uskutečnit:
•
•
•
•

Město Soběslav
Nadace Život umělce, Nadace Český hudební fond, OSA
GrECo JLT Czech Republic s.r.o., GOLDIM s.r.o., České houby a.s.
produkční agentury Blue Season Art Agency a Tanja Classical Music
Agency
• Reklamní ateliér s.r.o., Ateliér Kročák architekt
Mediální partner
• Český rozhlas České Budějovice
Michaela Nováková

6
Schola Gregoriana Paragensis

8

7
Zemlinského quartet

10

9
Pavla Fendrichová v doprovodu loutnisty Jindřicha Macka

11

Přemysl Kšica, Kristýna Kůstková, Daniel Klánský

Petr Hanzlík, Sestry Havelkovy

9
13
12
Z posledního koncertu účastníků kurzů v koncertním sále ZUŠ a KDMS.
Autoři foto (včetně titulní strany): Štěpán Ježek, Miroslav Matějů, Petr Hanzlík
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S PETREM HANZLÍKEM O SETKÁNÍ S HUDBOU
Rozhovor o festivalu Setkání s hudbou a jeho zákulisí nám poskytl umělecký ředitel festivalu Petr Hanzlík.
Další ročník Setkání s hudbou je za námi. Co se Vám osobně na
něm nejvíce líbilo? Zatím jsem slyšela na koncerty samou chválu.
Děkuji! Z takové chvály mám samozřejmě radost – neděláme koneckonců „Setkání“ jen pro sebe. Je třeba pochválit také naše publikum – že
nám na koncerty chodí v tak hojném počtu, že vytváří příjemné prostředí pro hostující umělce (to je velmi oceňováno!) že přispívají do kasičky
a nezaměňují „vstupné dobrovolné“ za „zdarma“. To vše se mi líbí
a dává nám zpětnou vazbu k naší práci. Na druhou stranu, stále je co
vylepšovat – snažíme se například vyřešit kapacitu a lepší sezení v kostele sv. Marka. A občas si umím představit některé návštěvníky třeba
důstojněji oblečené...nemyslím snad přímo povinnost obleku a velké
večerní toalety, ale když vidím v kostele sv. Petra a Pavla při koncertu
Scholy Gregoriany Pragensis někoho v sandálech a kraťasech, je mi to
trochu líto.
Bylo to pro Vás z pohledu organizátora náročných 10 dní?
Určitě, a nejen těch 10 dní, po které „Setkání“ fakticky trvá. Příprava
dalšího ročníku už začala, ten týden a půl v Soběslavi je jen pověstným vrcholkem ledovce. Opravdu intenzivní to je, zejména pro mě
a Táňu Klánskou (která má na starosti organizační složku interpretačních kurzů), zhruba od března – to už jsou víceméně jasné uzávěrky
všech grantů, realizuje se propagace, dolaďuje se dramaturgie festivalu,
finalizují smlouvy s vystupujícími umělci. Vše se pak ještě zrychlí v
květnu a červnu - uzavírají se přihlášky, přichází korektury plakátů,
programové brožury, tisk, další vlna propagace ...
Festival se konal již poosmé a stále se vyvíjí. Zaznamenáváte změny
oproti dobám, kdy byl teprve „v plenkách?“ Např. z hlediska návštěvnosti a počtu účastníků na kurzech. Nebo kapel, které k nám
jezdí?
Samozřejmě, vývoj je – což říkám velmi vděčně – značný, a to po všech
stránkách: organizační, dramaturgické, pedagogické, finanční, obecně
lze říci, že kvalitativně „Setkání“ zatím stále stoupá, a to jak hudební
festival, tak i renomé našich interpretačních kurzů. V začátcích jsme
nadšeně, leč opatrně prosili víceméně jen kamarády – hudebníky, aby

nám udělali koncert, a s napětím jsme po večerech očekávali hrstku
skalních příznivců - a budiž jim všem za to dík, že vytrvali! Dnes řešíme, jak rozšířit kapacitu ve sv. Markovi a mnozí umělci a agentury
se na nás sami obracejí se svými nabídkami, byť opravdu velká jména si stále ještě asi dovolit nemůžeme, anebo jen omezeně. Také mezi
studenty konzervatoří a dalšími mladými hudebními profesionály už
několik let Soběslav tzv. „jede“; např. v houslích máme už dávno před
uzávěrkou přihlášek značný převis poptávky. Zkrátka „Setkání“ se dá
po osmi letech považovat za příjemně sebevědomé a stabilizované –
ovšem neusínáme na vavřínech!
Taková kulturní akce je jistě finančně náročná. Přesto bylo vstupné
doposud dobrovolné. Pokryjete z něj alespoň část nákladů?
Snažíme se udržet dobrovolné vstupné, protože máme pocit, že to dělá
ze „Setkání“ takovou, řekněme, rodinnou záležitost. Takto náš společný festival vznikl a zatím si to, díky našim partnerům v čele s městem
Soběslav, můžeme dovolit. Nedokážu odhadnout, jestli to tak vydrží
napořád, ale jak říkám, snažíme se. S kvalitou stoupají i náklady. Bez
dostatku peněz a jen z pouhého nadšení se desetidenní hudební festival
ani workshop dlouhodobě dělat nedá, a tedy i v této sféře musí docházet
k neustálému vývoji. Z „kasičky“ v současné době pokryjeme cca 5%
finančních nákladů, což samozřejmě není mnoho.
Na co se můžeme těšit v následujícím ročníku? Máte již nějakou
představu?
Představu máme už poměrně jasnou, a mohlo by to opět býti velmi
pěkné a zajímavé! Nicméně stoprocentně potvrzené termíny od většiny
oslovených umělců ještě nemáme, a tak nechci předbíhat. Zatím bych
rád tedy pozval alespoň na zářijové Rožmberské slavnosti, kde v rámci
jakési ozvěny letošního „Setkání“ vystoupí naše vokální kvarteto The
Swings v doprovodu českobudějovického Rozhlasového swingového
orchestru.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám mnoho úspěchů při organizaci dalších ročníků „Setkání“.
				
Michaela Nováková

Setkání se Zemlinského kvartetem v Soběslavi
Zemlinského kvartet již více než dvě desetiletí pokračuje v tradici české kvartetní školy. Seskupení zaujme jak technickým vybavením svých členů,
tak pevným a plným zvukem. Kvarteto zavítalo do Soběslavi a vybralo si dvě skladby, které obě velmi silně ukazují na osobitost a citovost jejich autorů Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka. Na začátek nutno dodat, že kvarteto nezklamalo. Dvořákův Smyčcový kvartet č. 10 v Es dur, také nazývaný
Slovanský, vznikl na objednávku a je to především záplava lidové hudby, ovšem ve vysoce stylizované podobě. Vznikl v době, kdy byl Dvořák již
významným skladatelem a netížila ho ani existenční starost, ani osobní život. V sonátové první větě hráči předvedli krásnou zvukovou homogenitu
a lehkost. V druhé větě zdůraznili silnou asymetrickou linii. Nejsilnější je však Zemlinského kvartet v lyrických pasážích, tedy ve třetí větě. Ta je plná
intimity a zasnění. Čtvrtou větou jen hráči dotvořili radostný obraz z jejich hry za pomoci stylizace tance skočná.
Místo, kde člověk může vnímat krásu celé Janáčkovy hudby nejlépe a nejslyšitelněji, to je jeho smyčcová tvorba. A především Smyčcový kvartet
č. 2 „Listy důvěrné“, který Zemlinského kvarteto zahrálo v druhé části koncertu. Je to hudba emocí, plná citovosti a přitom hudba silně moderní
a pokroková. Janáček ji skládal v závěru života a byl při komponování ovlivněn milostnými city ke Kamile Stösslové. Janáček chtěl dokonce původně
využít starého nástroje violy d´amour, tzv. violy lásky. Z toho nakonec sešlo, a tak máme dnes jednu z nejintenzivnějších niterných děl moderní hudby.
Vzpomínky na Kamilu Stösslovou najdeme v každé větě, nejsilněji však ve třetí, kdy má dojít k ukojení citů a lásky. Zemlinského kvarteto nádherně
zhmotnilo posluchačům tuto potřebnou citovost skladby. I zde byla řemeslnost hry jednoznačná, stejně jako absolutní souhra i emocionální náboj vůči
posluchači.
Nutno ale připomenout i další koncerty v rámci Setkání s hudbou. Jak zahajovací koncert v podání lektorů Setkání s hudbou, kdy je dobré vyzdvihnout
především skvělého varhaníka Jana Steyera a jeho přednes J. F. N. Segera a J. S. Bacha na barokním nástroji v kostele sv. Víta, nebo také ukázku ryzího,
přítomného a zcela upřímného muzicírování lektorů Jiřího Fišera, Štěpána Ježka, Karolíny Strašilové, Tomáše Strašila a Silvie Ježkové, kteří zahráli
Klavírní kvintet A dur op. 81 od Antonína Dvořáka. Je dobře, že jsou hudební akce, jako je Setkání s hudbou v Soběslavi. A pokud dělají takové akce
hudebníci opravdu srdečně a s opravdovým zájmem, ten pocit hudebního štěstí se opravdu dostaví. Tak zas za rok v Soběslavi!
Jan Průša
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NÁMĚSTÍ REPUBLIKY ROZEZNĚLA KUBEŠOVA SOBĚSLAV
Zahájení festivalu proběhlo v režii ředitele KDMS Petra Valeše a celým
dnem provázeli Karel Hegner a Martin Hlaváček. Ke slovu se v úvodu festivalu dostal také ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Ve 12 hodin
vystoupily Soběslavské mažoretky, po nich následovala kapela Jihočeští
rodáci a dětský folklorní soubor Ráček.
Postupně roztančilo přihlížející osm dalších kapel (mimo jiné Skalanka, Úhlavanka, Božejáci nebo Babouci). Jižani, kapela složená z mladých profesionálních muzikantů v čele s kapelníkem
Miroslavem Dvořákem, vystoupila v 16 hodin, následovaná jedinou zahraniční kapelou toho dne Gerold´s Musikvagabunden.
Ta převzala pódium v 17.30, před tím však stačila zahrát v Klenovicích.
Od 20.15 si mohli návštěvníci poslechnout moravskou kapelu Mistríňanka,
jejíž členové oblečeni v krojích předvedli excelentní představení. Veselka,
kapela člena zakladatelské rodiny Ladislava Kubeše ml., zahrála na závěr
sobotního programu od 23 hodin. V sobotu od 14 hodin hostily některé koncerty také obce Borkovice (zahrály Veselka Ladislava Kubeše a švýcarská
kapela Eulach Muzikanten), Klenovice (Gerold´s Musikvagabunden
a Božejáci), Tučapy (Jižani) a Želeč (Jihočeští rodáci).

Soběslavské mažoretky vystoupily v úvodu sobotního programu

Všem zúčastněným přálo pěkné počasí. Vedle hlavního pódia byly v areálu
postaveny stánky s občerstvením, nápoji a kvalitní čerstvě praženou kávou. Milovníci dechové hudby si také mohli v bezprostřední blízkosti pódia
pořídit alba od různých kapel. Návštěvníci se sjížděli celý den a během
večerního programu bylo již náměstí plné. Kdo neměl zájem jen pasivně
přihlížet, mohl si zatančit těsně pod pódiem.
Nedělní program uváděly Kateřina Hálová a Blanka Tůmová. V 10 hodin
jej zahájil starosta města Jindřich Bláha v doprovodu Ladislava Kubeše
a poslance Parlamentu ČR Jana Zahradníka. První vystupující kapelou byla
Dubňanka. Po ní nastoupil na pódium VDO„Kolín-Dolní Chvatliny“
s kapelníkem Vladimírem Zemanem a jejich hra se přenášela do vysílání
Českého rozhlasu České Budějovice. Během vysílání proběhlo vylosování
soutěže Táborského deníku a Českého rozhlasu České Budějovice za přítomnosti šéfredaktorky Táborského deníku Aleny Šatrové. Dalšími čestnými hosty byli tři jubilanti, hudební skladatelé Jaroslav Zeman, Jan Lipold
a textař Miloň Čepelka, kteří na pódiu v přímém přenosu obdrželi gratulace
k narozeninám.

Kapela Božejáci zahrála od 19 h

Po přímém přenosu, před jehož ukončením zazněla „rozlučková“ skladba
Kvapík, nastoupila na pódium druhá švýcarská kapela Eulach Muzikanten, následována dalšími pěti kapelami z České republiky (poprvé Krajanka a Vysočinka. Babouci, Veselka a Jižani si zahráli v neděli již podruhé).
S přibližujícím se závěrem festivalu se zatáhlo a spustily se první kapky deště. Areál před pódiem se zaplnil deštníky, ale málokdo z fanoušků
si nechal počasím pokazit náladu, a tak většina přihlížejících i přes černé
mraky a střídající se déšť zůstala až do úplného závěru (v 19 h). Po závěrečném proslovu starosty města Jindřicha Bláhy a ředitele KDMS Petra Valeše
se kapely Veselka, Babouci, Eulach Musikanten a VDO „Kolín–Dolní
Chvatliny“ shromáždily na pódiu a pod pódiem, kde společně zahrály tři
písně: „Borkovická polka“, „Moje česká vlast“ a „Od Tábora až k nám“.

Náměstí Republiky zaplnil dav.
Na dvoudenní festival se přišlo podívat 2 885 diváků

Tím byl ukončen 22. ročník festivalu dechových hudeb v Soběslavi a my
všichni se můžeme těšit na červenec roku 2017.
Michaela Nováková

FESTIVALOVÉ ZAJÍMAVOSTI
V roce 2015 zahrálo na náměstí 16 dechových hudeb s výrazným zahraničním zastoupením, jeden dětský mažoretkový soubor, dětský folklórní soubor, což bylo celkem 334 hudebníků a tanečníků. V letošním roce
se představilo čtrnáct dechovek, malé mažoretky ze Soběslavi a dále pak
dětský folklorní soubor Ráček ze Soběslavi. Celkový počet více či méně
profesionálních účinkujících se oproti loňskému mírně snížil, ale i tak
úctyhodných 282 hudebníků opět zajisté přispělo k vynikající atmosféře
22. mezinárodního festivalu dechových hudeb Kubešova Soběslav 2016.

Jižani zahráli v sobotu od 16 h a v neděli od 14.30 h
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Realizační tým festivalu tvořilo 47 lidí, kteří se v letošním roce profesionálně postarali o příjemných 2 885 příznivců dechovky. Celkem pak KDMS,
jako spolupořadatel festivalu, za svou sedmnáctiletou pořadatelskou kariéru, přivítal na náměstí v Soběslavi 67 324 diváků. Vzhledem k celkovému
vývoji návštěvnosti za posledních několik let je to známka velkého zájmu
o jeden z největších festivalů dechových hudeb v České republice.
Výběr toho nejlepšího z dechovek tradičně nabídl stánek Kubešova hudebního vydavatelství, který se nacházel přímo na náměstí v blízkosti hlavního
pódia. Navíc jste zde letos mohli zakoupit i jedinečný půllitrový keramický
korbel s logem festivalu. Pokud byly korbele již vyprodány, můžete si je
objednat nebo zakoupit na příštím ročníku festivalu.
Stabilním účinkujícím byla kapela Veselka Ladislava Kubeše. Pod názvem
Veselka vystupuje od roku 1981 – takže zde máme jedno výročí!
Již šestnáctým rokem zavlál na pódiu slavnostní prapor města Soběslavi.
Vedle praporu města Soběslavi se letos již potřetí na pódiu objevila i česká vlajka – vzpomínka na legendárního příznivce české dechovky Röbiho
Widmera. Tento dárek paní Widmer je pro náš festival velkou poctou. I v letošním roce byla na stánku Kubešova hudebního vydavatelství kniha „Moje
česká vlast“, pojednávající o životě a práci tohoto výjimečného skladatele.
Biografii napsal pan Miloň Čepelka.

Moravská kapela Mistríňanka kapelníka Františka Pavluše vystoupila v sobotu od 20.15 h

Osvědčilo se již tradiční uspořádání náměstí, a tak věříme, že vám bylo
sympatické i letos a zlepšilo vaše pohodlí a váš komfort při sledování přehlídky těch nejlepších dechovek. V roce 2011 jsme si dovolili sjednotit loga
partnerů do přehlednější a pro diváka příjemnější podoby v prostoru hlavního pódia, a tak nedochází k žádným změnám.Všem partnerům festivalu
za podporu děkujeme!
Ministerstvo kultury ČR, za jehož významné finanční podpory se festival
uskutečnil, nám přálo i v letošním roce. Zároveň své místo mezi hlavními
partnery festivalu zaujímal i Jihočeský kraj. Za podporu velice děkujeme!
Jedním z mediálních partnerů festivalu bylo i v roce letošním internetové
Rádio dechovka a časopis věnovaný dechovce Naše muzika. V zahraničí
pak festival nemálo podporuje rakouský časopis Blasmusik.

Nedělní program zahájil starosta Jindřich Bláha spolu s Ladislavem Kubešem a poslancem Parlamentu ČR Janem Zahradníkem

Mimochodem reklamou festivalu byly i amatérské filmové záběry z festivalového dění, které se pravidelně objevovaly na internetových videoserverech. Internet se tak stává i součástí života dobré dechovky. V letošním roce se zároveň pozvánka na festival objevila i na populární televizní
stanici.
K výborné dechovce neodmyslitelně patřilo výborné pivo. Oficiálním pivem festivalu byl letos již pojedenácté Gambrinus. Navíc vás zajisté potěšily mírné ceny piva. Pro fajnšmekry přivezli Plzeňští ze svých sklepů
i dvanáctku Prazdroj a další produkty z portfolia pivovaru.
Velkou novinkou letošního festivalu byly nové webové stránky. Veškeré informace o festivalu již od jara letošního roku můžete najít na
www.kubesovasobeslav.cz. Horké novinky pak můžete hledat i na facebookovém profilu festivalu.
V souvislosti s novým webem se změnila i celková grafická podoba tiskových materiálů festivalu. Věříme, že vám byla tato změna sympatická.
Ještě bych zmínil jednu novinku. Oproti letům předchozím byl zaveden
systém předprodeje vstupenek. Kdo si tedy zakoupil vstupenky na sobotu
a neděli v předprodeji, mohl ušetřit rovnou stovku! A to určitě nebylo zanedbatelné. Jinak se cena festivalové vstupenky na celý jeden den rovnala
ceně vstupenky na jeden běžný dechovkový koncert, přičemž koncertů za
jeden den bylo možné zhlédnout průměrně osm. Takže si jednoduchou matematikou hravě každý spočítá, že jeden koncert na festivalu stojí diváka
25 Kč!

VDO Kolín-Dolní Chvatliny vystoupil v neděli od 12 h. Koncert
byl přenášen do přímého přenosu Českého rozhlasu České Budějovice

Dvacátý druhý ročník nepřinesl žádné výrazné změny a zároveň zachoval
tradice, a tak pokud jste si přišli poslechnout dobrou dechovku i v neděli,
zajisté jste u pokladny zdarma obdrželi, kromě ostatních malých pozorností, i tradiční papírovou čepici s logem festivalu. Doufáme, že více než dvacet víkendových hodin plných dobré dechovky bylo pro vás opravdovým
zážitkem.
Nezapomeňte, že příští – již třiadvacátý – ročník se bude konat opět na
soběslavském náměstí tradičně třetí (celý) červencový víkend, což připadá
na sobotu a neděli 15. a 16. července 2017.

Vlevo: Vylosování soutěže Táborského deníku a Českého rozhlasu
České Budějovice; vpravo: Jaroslav Zeman a Kateřina Hálová
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Poděkování
Velký dík patří městu Soběslavi. Bez podpory radnice v čele se starostou
Ing. Jindřichem Bláhou by se mohl festival na malebném soběslavském
náměstí jen stěží uskutečnit. Děkujeme firmě Správa města Soběslavi, spol.
s r. o. Obětavá pomoc týmů pánů Vladimíra Falady a Václava Novotného
tradičně napomohla hladkému průběhu festivalu. Děkujeme Vodní záchranné službě Soběslav za zdravotní zajištění festivalu. Děkujeme také všem
občanům města Soběslavi za shovívavost při problémech, které jsme jim
mohli uskutečněním festivalu na soběslavském náměstí způsobit. Slova
díků si samozřejmě zaslouží i všichni partneři festivalu, bez jejichž přispění
bychom mohli festival jen stěží uskutečnit v současné podobě a všichni
další, kdo s jeho realizací ať přímo či nepřímo pomáhají.

Partneři festivalu:
Generální partner:
• Gambrinus – oficiální pivo festivalu
• OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.
• Spilka a Říha spol. s r.o., Soběslav
• Impregnace Soběslav spol. s r.o., Soběslav
• Jihostav spol. s r.o., Soběslav
• Motor Jikov Group a.s., České Budějovice
• Rašelina a.s., Soběslav
• České houby a.s., Soběslav
• STRABAG a.s., České Budějovice
• Autoservis Jindra spol. s r.o., Soběslav
• ČEVAK a.s., České Budějovice
• TIP-N+V, spol. s r.o., Soběslav
• SITA CZ a.s., Praha
• T.O.D.O.K. spol. s r.o., Klenovice
• Kooperativa pojišťovna, a.s. ViennaInsurance Group
• ENVI-PUR spol. s r.o., Praha
• Jednota o.d., Tábor
• František Mikula, Soběslav
• Computel CZ spol. s r.o., Soběslav
• Květiny Anna Fleková, Soběslav
• Prádelna u Milušky, Soběslav
Mediální partneři:
• Český rozhlas České Budějovice
• Táborský Deník
• Rádio dechovka
• Naše muzika
• Tuba Musikverlag

Narozeniny oslavili tři jubilanti:
Jaroslav Zeman, Miloň Čepelka a Jan Lipold

Kapely Krajanka a Vysočinka vystoupily v 15.30 a 16.30 h

Během vystoupení kapely Vysočinka se náměstí Republiky zaplnilo deštníky

Finanční podpora:
• Ministerstvo kultury České republiky
• Jihočeský kraj
• Město Soběslav
				

Petr Valeš

Vlevo: Ladislav Kubeš, vpravo: kapela Veselka v neděli zahrála od 18.30 h

Po závěrečném proslovu zahrálo několik kapel poslední tři písničky společně
Autoři foto (včetně titulní strany): Vlastimil Slabý, Petr Valeš, Michaela Nováková
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MŠ DUHA
Rozloučení s duhovou školkou
Předškoláci ze zelené, hnědé a žluté třídy se již tradičně
loučili s Mateřskou školou Duha v krásných prostorách soběslavského kina.
Slavnostní atmosféru pomohla navodit paní učitelka Mgr. Martina Pechová
ze ZUŠ se svými žáky. Děti jedno po druhém dostaly z rukou paní ředitelky
a paní učitelek keramickou medaili a DVD s fotkami jako vzpomínku na
duhovou školku. Všem školákům přejeme hladký vstup do první třídy.
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čů iBoccii. Velmi se nám to líbilo, všechny děti si mohly hru zkusit a
byly opravdu nadšené. Po hře pro nás měli překvapení v podobě ukázky drumterapie, provedli nás všemi prostory školy a ukázali nám, jak
se u nich děti učí hrou a s radostí. Chtěli bychom tímto ještě jednou
poděkovat celému personálu Rolničky za ochotu a krásný zážitek.
Dětmi tolik očekávané prázdniny už jsou v plném proudu. Na naší škole
jsme je šli tradičně přivítat poslední školní den.
Se školou jsme se šli rozloučit tradičně k Muchomůrce, kterou jsme
ozdobili veselým plakátem. Přejeme dětem, rodičům i všem čtenářům
příjemný zbytek prázdnin.
Mgr. Jana Drsová

Loučily se i děti z ostatních tříd, ne s celou školkou, ale se školním rokem,
a většina z nich i s paní učitelkami z jejich třídy. Ke společným akcím
s rodiči rádi a často využíváme prostory školní zahrady.
Školní zahrada je místem, kde s dětmi trávíme mnoho času, a tak je naším
záměrem nabídnout nové aktivity, které umožní přímé pozorování všemi
smysly, experimentování a rozvoj řady dovedností. Proto, abychom mohli
tuto myšlenku naplnit, má škola připravený nový projekt na revitalizaci
naší školní zahrady. Chceme poděkovat našemu městu za možnost rozšíření našeho pozemku, občanům, kteří jsou našimi bezprostředními sousedy, za trpělivost a shovívavost při překládce oplocení. Součástí projektu je
i revitalizace stávajících dřevin, odstranění nevyhovujících a poškozených
a výsadba nových. V blízkosti silnice E55 dojde k výsadbě habrů, které by
měly vytvořit novou zelenou stěnu na ochranu území této lokality a tím
i naší školní zahrady.
Věříme, že se nám podaří získat zdroje financování na realizaci našeho projektu a podporu a spolupráci rodičů, jejichž dětem je celé naše úsilí věnováno.

ZŠ E. BENEŠE
Atletická olympiáda
Dne 14. a 16. 6. se uskutečnil Atletický přebor Táborska. Naše škola
obsadila krásné 7. místo. Nejlépe si vedl Tomáš Petrů ve skoku dalekém, který výkonem 578 cm obsadil 1. místo, stejné místo obsadila štafeta mladších dívek ve složení Podlahová, Pacltová, Vančatová
a Novotná. Medaile ještě přidala Karolína Podlahová ve skoku dalekém a vysokém, v obou se umístila na 2. místě (466 a 140 cm).
Dále naše škola měla dvě 4. místa, jedno 5. místo, tři 6. místa, dvě
7. místa a jedno 8. místo. K dosaženým výkonům všem blahopřejeme.
Mgr. Dana Vorlová

Foto z vernisáže výstavy Duhové střípky, která celé prázdniny probíhá
v prostorách knihovny. Přijďte se podívat, z jakých střípků se skládá život
v naší duhové školce.
Krásné léto a odpočinkovou dovolenou všem přeje MŠ DUHA Soběslav.

SŠŘ A ZŠ SOBĚSLAV
Konec školního roku
na základní škole praktické
V červnu jsme byli s dětmi v Praze na výstavě Titanic a v Č. Budějovicích
v planetáriu.
V lehkoatletickém čtyřboji sportovních her mládeže se stejně jako v předešlých dvou letech probojoval Jan Bartoň na celorepublikové kolo, které
se konalo 16. 6. 2016 v Kladně. Honzík opět předvedl svou výbornou
kondici a i přes nepříznivé počasí se umístil na krásném osmém místě ze
42 účastníků. Patří mu velká gratulace a pochvala za vzornou reprezentaci
školy.
Na konci června jsme byli pozváni do Rolničky na ukázku tréninku hrá-

Exkurze na farmě

Školní rok pomalu končí a my vyrážíme na zvířecí farmu do Sedlečka
u Soběslavě s našimi prvňáčky. Počasí nám přeje až moc, takže při asi
kilometrové pěší túře do pořádného kopce se dost zapotíme. O to intenzivněji si vychutnáváme malebný pohled do údolíčka, v němž leží
rozlehlý ranč rodiny Bočánkových.
U vstupu nás vítá paní v jezdeckém klobouku a po přivítání už nás provádí postupně celým rančem. Při procházení mezi zvířátky nám vypráví
o jejich potravě, způsobu života, užitečnosti a různých zajímavostech.
Ukazuje nám, jak s nimi pracuje a dokonce nás nechá i pohladit a nakrmit si je. Na farmě se takto seznamujeme s klokany, lamami, ovcemi,
kozami, pštrosy, pávy, vepři, tury, oslíkem i koňmi. Nechybí zde ani
kočky a psi.
Je kolem poledního a my opékáme vuřty a po obědě se seznamujeme s
koňskými sedly. Je nám vysvětlen rozdíl mezi kovbojským a anglickým
sedlem. Ale náš největší zážitek je jízda na kobylách.
Celý den je u konce, ale byl úžasný a plný emotivních zážitků pro
všechny.
Děkujeme mockrát rodině Bočánkových za bezvadnou akci a doporučujeme i Vám, čtenářům, „Daisy ranch“ navštívit.
Třídy I. A, B, C

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
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GYMNÁZIUM SOBĚSLAV
Projekt Edison

Fotografie z exkurze ZŠ E. Beneše na zvířecí farmu v Sedlečku

Ve dnech 13. - 17. 5. 2016 k nám do gymnázia zavítali cizinci, kteří nám po celý
týden vyprávěli o svých zemích a snažili se nám co nejvíce přiblížit jejich kulturu.
Tohoto projektu se účastní studenti z celého světa. Tentokrát nás navštívily dívky
z Kanady, Hong Kongu, Gruzie a v neposlední řadě i student z Indie. Pro nás to byla
jedinečná příležitost používat a zdokonalovat svou angličtinu a získat nové přátele ze
vzdálených zemí. Každý si z výkladu těchto lidí něco odnesl a to je hlavním přínosem
pro všechny. Bonusem byl vstřícný a milý přístup, který určitě v hodinách i mimo ně
nechyběl.
Tereza Krchová, 2.A

Melodico na Dnech
Sabinova 2016
Pěvecký sbor ZUŠ Melodico se zúčastnil spolu se studenty
gymnázia a sportovci ze SOU technického Soběslav ve dnech
14. - 18. 6. 2016 městských slavností ve slovenském Sabinově. Během čtyřdenního pobytu zazpíval sbor celkem třikrát.
Poprvé 15. 6. na slavnostním galavečeru, kde jsme představili
náš dívčí sbor s typicky českým repertoárem. Velkým zážitkem byl závěr koncertu, kdy se sbor sabinovské ZUŠ, polský
smíšený sbor města Siedlce a Melodico, spojily při společné
skladbě Hava nagila, kterou dirigoval velmi osobitým způsobem Mariusz Orzelowski.
Sice jsme společnému nácviku obětovali podstatnou část dopoledne, ale výsledek byl strhující a v závěru galavečera nám
byl odměnou sál tleskající několik minut vestoje.

VÝLET DO SOBĚŠIC NA ŠUMAVĚ

Ještě ten samý večer jsme zazpívali neplánovaně na chodbě sabinovského gymnázia, kde místní studenti pořádali večer pro naši početnou výpravu. Ve čtvrtek 16. 6. se celý sbor
zúčastnil výletu do Pieninského národního parku. Večer jsme
zhlédli v kině film Obchod na korze, který byl v roce 1965
natáčený přímo na sabinovském náměstí, a letošní slavnosti
připomínaly tu výjimečnou skutečnost, že právě před padesáti
lety získal Oscara v kategorii cizojazyčný film.

Rok se s rokem sešel a náš Spolek aktivního stáří a vzájemného porozumění v Táboře
se opět spolu setkává v malebné vesničce v Podhůří Šumavy v Soběšicích u Sušice.

Výprava tří soběslavských škol se zúčastnila také celé řady
doprovodných akcí – např. vernisáže výstavy výtvarných prací, odhalení sochy Oscara, sabinovského jarmarku a 6. ročníku soutěže středoškoláků v netradičních disciplínách Pentapolitana.
Poslední vystoupení Melodica se uskutečnilo na Sabinovském happeningu, který se za mimořádně větrného počasí
konal v pátek 17. 6. vedle kulturního centra „Na korze“. Kromě vlastního vystoupení jsme s žákovským orchestrem ZUŠ
Sabinov zazpívali úpravu písně Jaroslava Ježka Život je jen
náhoda.
Čtyřdenní pobyt na Slovensku byl pro náš pěvecký sbor
velmi náročný, ale cenné zkušenosti z prvního vystoupení v
zahraničí jistě zúročíme.
Za pěvecký sbor Melodico Mgr. Radka Dušková

Přijeli jsme sem nejenom proto, abychom zde utužili své svaly, načerpali nové síly
a prostřednictvím každodenního pravidelného cvičení, plavání, masáží a vycházek
jsme probudili veškeré své svaly k aktivitě. Cvičením jógy jsme posílili nejenom svůj
fyzický, ale i psychický stav, kdy došlo ke vzájemné harmonizaci a souznění klasického cvičení s meditací, ale odreagovat se, navštívit krásy naší vlasti, prohloubit
vzájemné přátelské vztahy a přijít na jiné myšlenky, nežli na pouhé přemýšlení nad
svými zdravotními problémy.
Na jednotlivé dny byl vždy připraven bohatý program, kdy si mohl každý účastník
zvolit podle svého zájmu tu činnost, která je pro něho nejvíc zajímavá.
Není pravdou, že senioři a osoby se zdravotním postižením se pouze zabývají svými
nemocemi, neumí se bavit, ale správně zvolenými aktivitami a motivací, lze pro ně
připravit bohatý program. O tom, že se účastníkům na rekondici líbí a jsou spokojeni,
svědčí naše vydařená parta, která se neustále rozšiřuje o další členy, kteří mají zájem
zúčastnit se našich společných bohatých aktivit.
Denně jsme vstávali s písničkou a s tou jsme také chodili spát. Každý z nás byl příjemně naladěn a z jednotlivých tváří bylo vidět radost a spokojenost. Velice zdařilý
byl celodenní výlet po krásách Šumavy, který byl obohacen průvodcovským slovem
a už v autobuse byla navozena příjemná atmosféra. Prostřednictvím slova a videa,
které nás provázely cestou během jízdy po Národním parku Šumava, jsme se dozvěděli zajímavosti o místech, která jsme právě projížděli a jako oživení všeho jsme
si společně zazpívali známé písně o Šumavě.
Zhlédnutím historických a kulturních památek jsme se všichni obohatili o své znalosti a získali nové poznatky o Šumavě. Z týdenního rehabilitačního a rekondičního
pobytu se vracíme všichni s elánem, s větší chutí do života a zejména se zlepšením
své fyzické i psychické kondice. Z toho je patrné, že správně pojaté činnosti a aktivity
na rekondici mají svůj význam a smysluplnost.
Při našem společném závěrečném hodnocení jsme se všichni shodli na tom, že je náš
rekondiční pobyt rok od roku čím dál bohatší, hezčí, poutavější a zajímavější. Už teď
se všichni těšíme na příští rok.
Všem nám přeji hodně a hodně zdraví a věřím, že nám načerpané síly vydrží opět co
nejdéle.
Mgr. Pavla Jirochová
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I MY
PUSTILI JSTE KAČKY S I MY!
12. června 2016 proběhl v kanoistickém kanálu v Českém Vrbném pátý
ročník charitativního závodu PUSŤ KAČKU s velkým úspěchem! Výtěžek je 162 000 Kč a závodilo 52 velkých kaček a 1 680 malých závodnic.
Vedle samotného závodu si děti i dospěláci užili divadelní dílny, lezeckou stěnu, skákací hrad, vyrábění, divadlo
a interaktivní hry. Veškeré vyzávoděné
koruny pomohou zafinancovat bezplatné
terénní služby, které poskytuje naše organizace I MY dětem s postižením a APLA
JC osobám s autismem.
Autor foto: David Peltán

I KUŘE BUDE POMÁHAT S NÁMI
Projekt „Dětství bez omezení!“ je zaměřený na stimulaci dětí s postižením či opožděním v jejich přirozeném prostředí - rodině. Částka 291 347
Kč, ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací
rozvoje občanské společnosti, nám pomůže naplnit jeho cíle: podpořit
vývoj dětí s postižením v přirozeném prostředí, posílit vazby, ukázat
v rodinách nové hry, pomůcky, způsoby a metody, jak společně trávit
co nejvíce času a společně si pomáhat v rozvoji, vzájemně se podporovat
a učit. Těšíme se! Hry a hraní jsou důležitou terapií a mocným ozdravným nástrojem pro všechny.
Projekt probíhá od 1. 7. 2016 - 31. 6. 2017 a finanční částka pomůže
zajistit:

•
•

dokoupení nových her, knih a pomůcek

•

canisterapii, kterou na vícedenních pobytech děti rády využívají a vycvičení psi jim pomáhají k uvolnění a relaxaci,
navození příjemných pocitů z kontaktu se psem, zvýšit sebevědomí, motivují

•
•
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dokoupení druhého iPadu, který je nezbytnou pomůckou pro
mnohé děti např. jako prostředek pro dorozumívání se s okolím

Tak jsem tady opět se zprávami z našeho sluníčkového domu se slunečními hodinami, kde bydlí naši starší spoluobčané. Může si někdo myslet, že
lidé ve vyšším věku nic nedělají, jen sedí a odpočívají. Ale opak je pravdou.
Záleží na chuti žít a prožít krásný podzim života a to i přes všechny bolístky a trápení, které mají. O tom svědčí i to že i naši uživatelé se umí bavit
a soutěžit, dokonce i na sportovních aktivitách vyhrávat. Ale abych začala od začátku, co vše se událo od měsíce dubna.
Měsíc duben byl ve znamení písniček, nejdříve nám přišly zazpívat
a zatančit děti z MŠ Duha, potom jsme si zazpívali staré známé Hašlerovi
písničky s písničkářem panem Šedivým a koncem dubna jsme i zazpívali
a „zařádili“ jako čarodějnice na našem čarodějnickém odpoledni spolu
s našimi kamarády z domova Máj z Českých Budějovic. No a byl tu květen, ten byl ve znamení svátku maminek. Přát písničkami a tanečky přišly
děti z MŠ Nerudova i MŠ Duha a nechybělo i pěkné vystoupení ZŠ Komenského. Jen nás zabolelo, když nám paní učitelka Smíšková oznámila,
že bude zástupkyní ředitele. Moc ji funkci přejeme, ale zároveň máme
strach, aby její sborový zpěv nezanikl, aby nás i nadále mohly děti potěšit svým vystoupením. A byl tu červen. Krásné počasí a sportovní aktivity
a soutěže. Paní Marešová s babičkami a dědečky pilně trénovali kuželky,
a Petang. Trénování se vyplatilo, naše družstvo se z patnácti zúčastněných ocitlo na druhém místě, naše klientka paní Šulcová vyhrála i sama
dvě druhá místa.
No a jako každý rok, i letos se s námi přišly před prázdninami rozloučit
děti z prvního stupně ZŠ Komenského, zkusily si vytvořit výrobky, které
dělají naše babičky. Každé dopoledne s dětmi je velmi pěkné a myslím,
že i důležité, protože děti vidí naše seniory úplně jinak, vidí, že jsou
i babičky, které nechodí, nebo se pohybují o hůlkách, ale poznají, že i
tyto babičky dokáží dělat „velké“ věci a hlavně, děti se k nim naučí chovat s úctou a láskou. Vždyť každý z nás bude jednou starý a nemocný …
No a je tu červenec – čas práznin a odpočinku, ale my odpočívat nebudeme, protože se těšíme na Kubešovu Soběslav, kde si
od srdce zazpíváme. Hlavně, aby vydrželo počasí!
					
Lada Haplová

nové vzdělání - kurzy pro poradkyně rané péče, a to: Praktické využití dotykových tabletů u dětí s postižením a Základy
systematické práce s dětmi a dospívajícími
upřímně děkujeme všem, kteří jste se na sbírce podíleli, peříčko si zakoupili či koruny na účet poslali a podpořili tak pomáhání I MY, ale i projekty jiných organizací

Děkujeme a krásné léto přejeme!

Klára Csirková

Koordinátor I MY o.p.s., www.imy-sdruzeni.cz
Charitativní závod PUSŤ KAČKU

CESTA ČASEM
Je to tady! Dětem skončila školní docházka, tedy alespoň na 2 měsíce,
a začaly letní prázdniny. A jak lépe je oslavit, než společně s kamarády,
a kde jinde je oslavit, než uprostřed krásné přírody. Tak jsme se všichni
naložili do autobusu a vyrazili jsme daleko, předaleko – směr Dírná.
Letošní osazenstvo z řad nás, nadšených instruktorů a vedoucích, zůstalo téměř nezměněno, za to mezi dětmi se objevilo mnoho nových tváří
– mezi nimi však i naštěstí staří a ostřílení táborníci, nám známí z let
předešlých. Nezbývalo nám, než vyrazit vstříc dobrodružství – zpátky do
minulosti. Díky tajnému deníku, který jsme našli, jsme byli schopni sestavit stroj času a s jeho pomocí jsme se ocitli dokonce až v době pravěké.
I přes drobné peripetie v podobě rozbitého stroje času, jsme se pomaličku,
polehoučku procestovali až do budoucnosti, abychom zjistili, jak bude
vypadat běžná večeře třeba na Měsíci.

Kromě cest v čase na nás čekaly každoroční oblíbené aktivity, jako výlet
na Červenou Lhotu, turnaje ve fotbale a ve vybíjené a již tradiční souboje
měst, ale hlavně mnoho zábavných her, při kterých jsme si užívali lesa
a čerstvého vzduchu. Zkrátka - každý si našel něco, co ho bavilo, co má
rád, a tak nám 10 dní uteklo jako voda a my jsme znovu seděli v autobuse
a řítili jsme se směrem domů. Už teď jsme zvědaví, co nás čeká příští rok.
Velké poděkování patří všem, kteří se starali o plynulý průběh tábora a umožnili jeho uskutečnění – pan Průša, pan Wratislav, Zemědělské
družstvo Pluhův Žďár, Obecní úřad Dírná, všichni rodiče pomáhající při
stavbě tábora a samozřejmě hlavní vedoucí tábora Kamil Rosa, táboroví
vedoucí a instruktoři, kuchaři a další pomocníci.
Členové Spolku Karvánek

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ SOBĚSLAV PŘIPRAVUJE NA ZÁŘÍ MOŠTOVÁNÍ OVOCE
A VÝSTAVU OVOCE A ZELENINY OD 30. 9. DO 1. 10. 2016
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NÁHODNÝ VÝBĚR POKŘTIL SVÉ DRUHÉ CD
V pátek 1. 7. pokřtila v rámci každoročně pořádaného Gymplfestu kapela Náhodný výběr své druhé album. Akce se konala v kempu TJ Spartak Soběslav
a sešlo se na ní okolo 600 lidí.
Brány areálu se návštěvníkům otevřely již v 17 hodin. Vedle běžně dostupné restaurace byl nedaleko pódia postaven i stánek s nápoji a občerstvením,
kde pivo teklo proudem. Od 18 hodin zahrála u nás dobře známá skupina Lekses, následována milevskou rockovou skupinou The Needs. Samotný
Náhodný výběr vystoupil až po 21. hodině, kdy představil písně ze svého nového alba Láskyplná. Během koncertu byli na pódium pozváni také členové
známé kapely zakázanÝovoce – ukradenÝovoce v čele s Pištem (Jan Kinšt), který jim pomohl za jásotu fanoušků pokřtít nový přírůstek do rodiny lahví
Jack Daniels. Křest byl završen ohňostrojem, po kterém si přišli na své fanoušci kapely zakázanÝovoce – ukradenÝovoce.
I přes drobné nedostatky v podobě dlouhých čekacích front na pivo a dotěrných komárů byla atmosféra na plovárně vskutku festivalová a redakce
Soběslavské hlásky se těší na křest třetího CD.

O životě v kapele ...
Zajímalo Vás někdy, jaké je to být muzikantem? Letmý pohled do světa mladé soběslavské kapely nám zprostředkoval člen Náhodného Výběru Marek
Ctibor.
V červenci jste pokřtili své druhé album. Akce se zúčastnilo kolem
600 návštěvníků. Jak jste byli spokojeni s průběhem celého večera?
Spokojeni jsme byli moc. Naše očekávání bylo 400-500 lidí, takže přes
600 návštěvníků považujeme za opravdový úspěch. Celý večer probíhal
bez problémů, takže my jsme spokojeni. Doufáme, že byli spokojeni
i lidé, kteří přišli.

Kdo píše texty a kdo skládá hudbu?
Na skládání a psaní textu se podílí celá kapela. Obvykle to není tak, že by
někdo přinesl hotový text či hudbu. Na zkouškách postupně dáváme dohromady nápady a každý přispěje, ať už jde o celou melodii zpěvu, nebo
třeba jen o jeden tón navíc. Je ale fakt, že nejvíce se na novém CD podílel
náš bubeník Štěpán Bartoš - jak textově, tak hudebně.

Je náročné takovou akci zorganizovat? Jak dlouho jste se na křest
připravovali?
Rozhodně. Křest byl náročný jak finančně, tak časově, kdy nám jeho plánování a zařizování zabralo přibližně půl roku. Je potřeba zařídit vše od
povolení na městě až po stánek s klobásami. Rádi bychom poděkovali
Gymnáziu v Soběslavi, že souhlasili se sloučením jejich pravidelné akce
Gymplfest s naším křtem a společně jsme tak vytvořili jednu výbornou
a větší akci.

Vždy jste hráli v tomto složení? Bylo pro Vás těžké najít do kapely
lidi, se kterými byste se „sladili“?
Ne ne, složení kapely se postupně měnilo. Ze začátku to bylo takové divočejší, ale od doby, co hrajeme pod názvem Náhodný Výběr, od nás odešel
jen bývalý „basák“ a na jeho místo nastoupil současný baskytarista Marek Havelka. Ale je pravda, že najít do kapely ty správné lidi, se kterými
si sednete jak hudebně, tak osobně, je opravdu těžké.

Můžete říci čtenářům něco k vlastní diskografii?
Naše diskografie obsahuje celkem dvě alba a dva videoklipy. První CD
jménem „Napadla mě melodie“ jsme vydali v roce 2014, a následně na
dvě písničky z tohoto CD natočili v roce 2015 videoklipy. Jsou to klipy
k písním Romantička a Je to jenom hra. A nyní jsme vydali druhé CD
s názvem Láskyplní.
Jaké zatím máte ohlasy na nové CD?
Na hodnocení je ještě moc brzo. Ale kupříkladu reakce, které se k nám
dostaly hned po křtu, byly velice pozitivní, za což jsme moc rádi. A píseň
Vzpomínám z nového CD byla dokonce nedávno vybrána do Rock rádia.
Co je pro Vás největší inspirací při skládání nových písní?
Životní příběhy, ať už ty, které se staly, nebo ty, které by se někomu
stát mohly. Kamarád jednou prohlásil: „Žádná mi nedá, a to je škoda,“
a o měsíc později jsme měli hotovou píseň. Stačí, když člověka napadne
jednoduchá myšlenka nebo jen věta, a kolem ní se postupně vystaví sloky
i refrén. Takhle vznikla asi většina našich písniček. Na druhou stranu,
třeba píseň „Když jiná mi dá“ vznikla větu po větě jako celek po jednom
těžším rozchodu – zde byl inspirací celý příběh od začátku až do konce.
Z nového alba je z tohoto hlediska podobná třeba Vzpomínám.

Kolik času normálně hraní věnujete? Je to dřina?
Snažíme se zkoušet alespoň jednou týdně o víkendech, jelikož někteří
členové již pracují a zbytek je na školách. Když je ale třeba, věnujeme
tomu času mnohem víc. Před nahráváním jsme zkoušeli třeba třikrát týdně, abychom to všechno stihli doladit – v takových případech jdou školy
i práce stranou.
Dá se hudbou uživit, nebo ji máte zatím jenom jako koníček?
Na naší úrovni rozhodně ne. Hudbou se v České republice dokáží uživit
mediálně známé kapely. My ostatní do hudby musíme spíše investovat
vlastní peníze.
Jaké máte plány do budoucna?
Koncerty na léto máme již naplánované, můžete si o nich přečíst na našich
stránkách www.nahodnyvyber.cz. Do budoucna bychom chtěli nahrát třetí videoklip. Kromě toho chceme určitě co nejvíce hrát, poslední dobou se
nám daří dostávat se i na větší akce, a byli bychom moc rádi, kdyby tahle
vzestupná tendence pokračovala. Máme se ale ještě hodně co učit. A jak
jinak se můžeme zlepšit, než právě hraním? :)
Děkuji za rozhovor a všem členům kapely přeji mnoho úspěchů
v další tvorbě.
Michaela Nováková
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APLIKACE ZÁCHRANKA POMŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOTY
Víte že…
existuje mobilní aplikace Záchranka, pomocí které můžete snadno
a rychle kontaktovat Zdravotnickou záchrannou službu, ať jste kdekoliv
v České republice? A že pomoc k vám dorazí, i když sami nevíte, kde
jste?
Aplikace vyžaduje “chytrý” mobilní telefon se systémem iOS nebo
Android (což je většina). Po jejím nainstalování je nezbytné zadat své
jméno a telefonní číslo a stisknout volbu “Ověřit telefonní číslo”. Dorazí
vám SMS zpráva s aktivačním kódem, který do aplikace zadáte, přidat
můžete i další nepovinné údaje o vašem zdravotním stavu, např. o alergiích, diabetu, onemocněních srdce, chronických onemocněních a jiné.
Spěchající záchranáři je ocení.

a linka 155 nebude vytočena, jinak je vše jako doopravdy.
K čemu je to dobré? Záchranáři vás najdou, ať jste kdekoliv. Na houbách v lese, se zlomenou nohou po pádu z kola kdesi v polích, promrzlí
na běžkách, u autonehody na neznámém dálničním kilometru, na vodě,
nebo klidně ve vlastní posteli. Ať už voláte pomoc pro sebe nebo pro
někoho jiného.

Přivolání pomoci je snadné - stačí aplikaci spustit a podržet po 3 vteřiny prst na symbolu červeného kříže. Následuje 5 vteřin trvající odpočet, během něhož můžete volání zastavit, např. došlo-li k omylu, nebo
už volá někdo jiný. Poté aplikace odešle Zdravotnické záchranné službě
zprávu s vaší zeměpisnou polohou, doplněnou o nepovinné údaje,
a sama vám zavolá operátora na tísňové lince 155.

Chcete vědět více? Navštivte www.ZachrankaApp.cz nebo Zachranka
na Facebooku.
Co teď? Nainstalujte a v testovacím režimu si aplikaci zkuste. Naučte
ji používat i své blízké. Pokud si nebudete vědět rady, pomůžeme vám
na VZS. Kontakt najdete na webových stránkách uvedených níže.
Vodní záchranná služba ČČK Soběslav
www.vzs-sobeslav.cz, facebook.com/vzssobeslav

Zkuste si to nanečisto: Zapněte si testovací režim - zpráva se nepošle

HASIČI ČESKÉ REPUBLIKY
14. 6.
19. 6.
23. 6.
25. 6.
27. 6.
29. 6.
30. 6.
2.7.
3. 7.
14. 7.

Odstranění úniku provozních látek z nákladního automobilu
na vozovku u obce Přehořov. Zásah provedly jednotky HZS
Jčk PS Soběslav a jednotka SDHO Přehořov.
Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu
u obce Dráchov. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
Požár pneumatiky nákladního automobilu ve Veselí n/L.
Čerpání vody po zatopené komunikaci v Kardašově Řečici.
Odstranění úniku provozních látek z nákladního automobilu
na dálnici D3 u obce Žíšov.
Požár elektroinstalace traktoru v Soběslavi.
Vyproštění uvízlé končetiny obsluhy z lisu na těsto v Soběslavi.
Požár skládky ve Skalici. Zásah provedly jednotky HZS Jčk
PS Soběslav a jednotky SDHO Planá n/L a Skalice.
Požár železničního vagonu v železniční stanici Veselí n/L.
Zásah provedly jednotky HZS Jčk PS Soběslav a jednotka
SDHO Veselí n/L.
Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu
na dálnici D3 u obce Zvěrotice. Při nehodě byla zraněna
jedna osoba.
Velitel požární stanice Soběslav npor. Bc. Libor Šmahlík
(redakčně kráceno)

Co to stojí? Nic. Instalace a aktivace aplikace je zdarma.
Co ještě umí? Kromě vaší polohy vám na mapě ukáže, kde se nachází
např. nejbližší lékárna, zubní či lékařská pohotovost a jiné body zájmu.
Rovněž vás provede nejdůležitějšími kroky první pomoci. Zkuste si to.

POLICEJNÍ DENÍK
NP (neznámý pachatel) 8. 6. odcizil v OD Lidl dámskou peněženku, ve
které měla jmenovaná finanční hotovost, osobní doklady a platební kartu.
Poškozené způsobil škodu ve výši 14.300 Kč.
Muž 9. 6. v obci Soběslav odcizil finanční hotovost ve výši 700 Kč.
NP 11. 6. odcizil v restauraci v obci Soběslav volně odloženou pánskou
peněženku s finanční hotovostí a osobními doklady. Poškozenému
vznikla škoda ve výši 1.400 Kč.
NP se v noci z 12. 6. na 13. 6. vloupal do Restaurace Na Chmelnici v obci
Vesce, čímž poškozeným způsobil škodu ve výši 6.412 Kč.
14. 6. muž fyzicky napadl jiného muže před budovou vlakového nádraží
v Soběslavi a způsobil poškozenému drobné ublížení na zdraví.
NP se v noci z 20. 6. na 21. 6. vloupal do pivnice Lípa v Soběslavi.
Poškozenému vznikla škoda ve výši 6.905 Kč.
NP se v noci z 23. 6. na 24. 6. vloupal do hospody ve Skalici. Poškozené
vznikla škoda ve výši 16.714 Kč.
NP 25. 6. v obci Roudná odcizil jízdní kolo. Poškozenému vznikla škoda
ve výši 9.000 Kč.
NP odcizil 27. 6. v Soběslavi z košíku na jízdním kole šusťákovou tašku
s peněženkou, finanční hotovostí, osobními doklady a svazkem klíčů.
Poškozené tímto jednáním vznikla škoda ve výši 1.040 Kč.
NP 30. 6. v Soběslavi odcizil jízdní kolo. Poškozené způsobil škodu
ve výši 500 Kč.
Pprap. Romana Šuléřová (redakčně kráceno)

OKÉNKO SOBĚSLAVSKÝCH CHOVATELŮ
Dne 18. června 2016 uspořádal Nezávislý chovatelský klub v Mladé Boleslavi ve spolupráci s ČSCH v Soběslavi Národní výstavu ušlechtilých
koček. Tento nápad se zrodil při loňské výstavě se zástupkyní klubu paní
Hastrmanovou, které patří velký dík. Pokud bude vše, jak má být, tak
s podzimem budeme plánovat další ročník této sobotní výstavy. Historie
činnosti Nezávislého chovatelského klubu, jednoho že čtyř subjektů zabývajících se chovem ušlechtilých koček v České republice, začíná v roce
1998. Kromě chovu a ochrany koček a pořádání výstav se jako jediný
v ČR věnuje Felinoterapii - NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBĚ, jejíž je zakladatelem a metodě terapií s panenkami, jako doprovodné metodě k návštěvní
službě.

mácky Kachna nebo Kačenka, srdce návštěvníků si získala bengálská
kočka Jesse, která si odnesla putovní pohár. Z vystavených koček pracuje
5 ragdollů - jednou z nich je i vítězka výstavy Cameia - a 1 norská lesní
kočka, ve felinoterapii - návštěvní službě s kočkou v různých sociálních
a zdravotních zařízeních ve Středočeském a Jihočeském kraji.
Z ohlasu vystavovatelů je zřejmé, že se jim výstavní prostory velmi
líbily, včetně celého areálu, zázemí a zajištění. Tímto děkujeme ČSCH
v Soběslavi a všem jeho členům, že nám dali možnost v tomto malebném
městě výstavu našich chlupatých společníků uspořádat.
S poděkováním Lucie Hastrmanová, člen NCHK

Pořádané výstavy se zúčastnilo 25 koček, nejpočetněji bylo zastoupeno
plemeno ragdoll s 13 jedinci, 6 britských krátkosrstých i dlouhosrstých
koček, 2 kanadští sphynxové, 2 bengálské kočky, 1 norská lesní kočka
a 1 mainský mývalí kocourek. Všechny kočky zvládly výstavu i nápor
návštěvníků obdivuhodně dobře.

Zveme naše spoluobčany na pravidelné nedělní trhy, a to 7. srpna
2016 od 7 hodin, k nákupu drobného zvířectva, zahrádkářských, chovatelských potřeb, krmiv a k příjemnému posezení u dobrého občerstvení. Samozřejmostí je výkup exotického ptactva a výkup králičích
kožek. Zároveň budou v prodeji nosná kuřata ve stáří 17 týdnů.

Vítězem výstavy se stala Cameia Abeaxus (ragdoll – seal mitted), do-

Martin Nechutný – ZO ČSCH Soběslav
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K lístku na vlak můžete zdarma získat zážitkovou kartu Toulavka
Turistická oblast Toulava a České dráhy přichystaly na letošní turistickou sezonu pro všechny cestující vlakem překvapení. Každý, kdo bude mít
zakoupenou jízdenku do Tábora, Sedlčan, Bechyně, Soběslavi a dalších obcí a měst v turistické oblasti Toulava, si může zdarma zažádat u průvodčího o lístek s názvem ČD bonus jihočeský. Ten potom bude platit jako zážitková karta Toulavka. Bude na něj tedy možné čerpat více než 50 bonusů
a slev od Tábora až po Sedlčany (všechny najdete na www.toulava.cz/karta). Tato jízdenka bude pro účely čerpání slev platit dva týdny ode dne vydání.
Slevy a bonusy poskytují například Husitské muzeum v Táboře, Housův mlýn, Muzeum čokolády, Zážitkový park Zeměráj, Zámek Bechyně,
Skanzen Vysoký Chlumec, ale i restaurace a ubytovatelé jako Hotel Monínec, Hotel Gold Chotoviny nebo Penzion U Modré kočky ve Voticích.
„Vlak je ideální dopravní prostředek na výlety. My je lidem zpříjemníme tím, že každý, kdo se vydá třeba z Prahy do Tábora, automaticky
získá možnost navštívit různé turistické cíle, nebo se třeba ubytovat s bonusem nebo slevou. A třeba si lidé právě proto udělají výlet k nám
do Toulavy“, říká ředitel turistické oblasti Toulava Jan Sochor.
Poukaz lze vydat k jízdence ze všech nebo do všech stanic a zastávek ležících na trati č. 202 z Tábora do Bechyně, na trati č. 201 z Tábora do stanice
Červená nad Vltavou, na trati č. 220 z Tábora do stanice Soběslav, na trati č. 220 z Tábora do stanice Heřmaničky, na trati č. 224 z Tábora do Pořín,
navíc lze poukaz vystavit do stanice Sedlčany ležící na trati č. 223 z Olbramovic. Na trati z Tábora do Bechyně se navíc o letních víkendech až do konce
prázdnin můžete svézt historickými mašinkami Bobinka a Elinka. Hezké léto! 			
Jan Sochor

POZVÁNKA DO VESELÍ NAD LUŽNICÍ
VESELSKÁ OZVĚNA 2016
Kulturní dům Veselí nad Lužnicí ve spolupráci s římskokatolickými
farnostmi ve Veselí nad Lužnicí a Ševětíně, za podpory Jihočeského
kraje, Nadace Život Umělce, Městysu a OKZ Dolní Bukovsko
a Města Veselí nad Lužnicí Vás zve na srpnové koncerty duchovní
hudby ze 7. ročníku letního cyklu Veselská ozvěna doplněné
o komentované prohlídky kostelů.
♦♦ Sobota 6. srpna od 18.30 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Modrá Hůrka
PODVEČER S ŽESTI
Dechový septet Žestě 200 z Českých Budějovic. Zazní díla
G. F. Händela, G. Verdiho, H. Purcela a A. Brucknera.
♦♦ Sobota 13. srpna od 18 hodin
Kostel sv. Štěpána Horní Bukovsko
ŘEČ STRUN
Královská harfa, houslistka z Dánského království a přední
česká violistka se představí ve skladbách barokních, španělských
i ruských. Marie Hanskov (housle), Kristýna Fialová Nouzovská
(viola) a Dominika Ťuková (harfa).
♦♦ Sobota 20. srpna od 19 hodin
Kostel Nejsvětější Trojice Hamr
ČTYŘI STRUNY PRO ČTYŘI ŽENY
Melodie v podání violoncellistky Barbory Soukupové a hudebně
literárního seskupení HAMAVE - Hana Žvachtová (soprán),
Martina Pechová (klavír, varhany), Věra Hanzalová (průvodní
slovo).
♦♦ Sobota 27. srpna od 19 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Drahov
SOTTO IL TONO
Popelka Nazaretská a další skladby v podání šestičlenného
vokálního sdružení Sotto il tono. Účinkují: Marcela Míková,
Kateřina Bradáčová (soprán), Pavlína Loumová (alt), Lubomír
Pudil (tenor) a Petr Kajnar, Jiří Emmer (bas).
Komentované prohlídky se pro zájemce uskuteční vždy po
skončení koncertu. Vstupné dobrovolné.

Program KD
srpen 2016
Pátek 5. srpna
ČERTOVSKÁ POHÁDKA
Park za KD od 17 h, v případě
nepříznivého počasí ve velkém
sále KD, vstupné 50 Kč.

Dorost TK Soběslav
vybojoval postup
do KP 1

Až poslední utkání soběslavského tenisového
dorostu rozhodlo o postupujícím do krajského přeboru 1. V přímém souboji o postup přehráli naši tenisté soupeře z Bechyně na jejich
kurtech jednoznačně 7:2 a mohou se tak těšit
Neděle 14. srpna
na vyšší soutěž v příštím ročníku jihočeskéSINGTET
ho přeboru. Soběslavský tým nastupoval ve
Vokální šestičlenná skupina z složení: Vojtěch Pánek, Oliver Pánek, Adam
Horšovského Týna. Park u KD Čížek, Tomáš Vilímek, Vojtěch Slabý, Lucie
od 19 hodin. V případě nepříz- Filípková a Tereza Weinzettlová
nivého počasí víceúčelový sál Blahopřejeme a doufáme, že příští sezona, ve
KD. Vstupné dobrovolné.
které nás posílí hráči ročníku 2002, bude neČtvrtek 18. srpna
méně úspěšná.
FOLKOVÝ PODVEČER
– CIHELNA A SPOL.
Park u KD od 20 hodin. V případě nepříznivého počasí víceúčelový sál KD. Vstupné dobrovolné.
Pátek 19. srpna
DOBRODRUŽSTVÍ LESNÍHO SKŘÍTKA KUKA
Park za KD od 17 h, v případě
nepříznivého počasí ve velkém
sále KD, vstupné 50 Kč.
10. 6. – 30. 9. 2016
UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2016
více info na:
www.kd-veseli.cz

Marcela Rybářová, KD Veselí n. L.

Aikido na plovárně
S koncem školního roku jsme ukončili další rok fungování dětského oddílu Aikido, tentokrát netradičně na soběslavské plovárně. Sešli
se zde jak členové dětského oddílu, tak členové oddílu dospělých. Společně pak porovnali svou kondici v různých soutěžích, svou přesnost
v několika technikách aikido a svůj postřeh v práci se zbraněmi.
Netradičně pojatý trénink jsme zakončili opečením vuřtů a dalších
pochoutek na táborovém ohni a příjemným povídáním.
Pravidelné tréninky aikido pokračují opět po letních prázdninách první
úterý v září. Konají se v malém sále sokolovny.
Markéta Vaňáková

David Pánek
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Dráchovská traktoriáda

V sobotu 20. srpna 2016 se již po páté sejdou v Dráchově u mostu všichni milovníci traktorů a starých motorek. Máte doma starý traktor nebo starou motorku, nejlépe domácí výroby? Přijeďte se se svým miláčkem pochlubit. Kdo má zájem, může se zúčastnit i netradičních disciplín. Registrace
je zdarma, navíc od pořadatelů dostanete poukázku na občerstvení zdarma. Začátek registrace strojů je od 11 hodin, od 12.30 probíhá obhlídka strojů,
od 14 hodin začínáme soutěžit, na závěr celého dne proběhne zábava a zahraje kapela Old Times Band. Vstupné na akci je dobrovolné. Občerstvení
je zajištěno, pro děti máme skákací hrad a dětský koutek. A co je nejvíce oblíbené u diváků? Určitě jízda pralesem ....
											

Ivana Průchová, SDH Dráchov

FOTBAL

Výsledky 23. ročníku Letního turnaje
mužů v kopané 2016

Turnaj „O pohár starosty města Soběslav“ se uskutečnil v sobotu
16. července v areálu TJ Spartak Soběslav. Za velmi pěkného počasí turnaji přihlíželo přibližně 150 diváků. Zúčastnila se družstva SK Dynamo
Č. Budějovice U21, FK Slavoj Č. Krumlov, TJ Jiskra Třeboň a domácí
TJ Spartak Soběslav.

VÝSLEDKY
1. semifinále
TJ Spartak Soběslav – TJ Jiskra Třeboň 4:0 (0:0)
Branky: Mazouch T., Fischer, vlastní a Žalda
Rozhodčí: Jarolím, Tesař Krauskopf

2. semifinále

FK Slavoj Č. Krumlov – SK Dynamo Č. Budějovice 1:6 (0:4)
Branky: Hofmann – 3x Vaněk, 3x Švantner
Rozhodčí: Herzog, Tesař, Krauskopf

O 3. místo

TJ Jiskra Třeboň – FK Slavoj Č. Krumlov 3:0 (0:0)
Branky: 2x Diviš, Kondras
Rozhodčí: Krauskopf, Herzog Jarolím

Finále

TJ Spartak Soběslav – SK Dynamo Č. Budějovice 1:0 (0:0)
Branky: Dvořák
Rozhodčí: Tesař, Krauskopf, Herzog
Nejlepší hráči mužstev:
TJ Spartak Soběslav – Hromada Michal
TJ Jiskra Třeboň – Franěk Miroslav
FK Slavoj Č. Krumlov – Novák Václav
SK Dynamo Č. Budějovice – Švantner Patrik
Ceny předával starosta města Jindřich Bláha. Všichni trenéři Radek
Hajič, Skála Petr, Dejmal Jindřich a Domin Václav jako tradičně dostali velký koláč, který darovala pekárna Kotyza Veselí nad Lužnicí.
Další sponzoři: město Soběslav, Autoservis Jindra Soběslav, Bohemia
Chips. 				
Připravil František Maršík

INZERCE

AKCE MĚSÍCE SRPNA
SLEVA 10% NA PALIVOVÉ
ŠTÍPANÉ DŘEVO
SM/BO, DB/BK
tel.: 724 323 571
Impregnace Soběslav s.r.o.
Na Pískách 420/II, 392 01 Soběslav

Horní řada zleva: Hajič, Kuník, Šmídmajer, Chotovinský, Nývlt (prezident klubu),
Mazouch Milan, Janoušek, Mazouch Tomáš, Boháč
Dolní řada zleva: Novák, Hromada Lukáš, Podrázský, Maršík David, Hromada
Michal, Žalda, Peltán, Dvořák, Maršík František (vedoucí mužstva)
Vsedě: Hnilička

Zprávy TJ Spartak Soběslav

Přípravu jsme začali 15. 7. 2016, poté následoval turnaj, výsledky přineseme v dalším čísle. Dne 23. 7. sehrajeme přátelské utkání s Bernarticemi na jejich hřišti. Dne 30. 7. na našem hřišti přivítáme MAS
Táborsko U19 a na generálku 6. 8. 2016 jsme si pozvali Kamenici n. L.
1.

Soběslav

Písek „B“

So 13.8.

17,00

muži „A“

2.

Prachatice

Soběslav

So 20.8.

10,00

žáci

2.

Protivín

Soběslav

So 20.8.

17,00

muži „A“

1.

Soběslav

Loko Č.B.

St 24.8.

10,00

žáci

3.

Soběslav

Vimperk

So 27.8.

10,00

žáci

3.

Soběslav

Planá

So 27.8.

17,00

muži „A“

1.

Soběslav

Vlastiboř

Ne 28.8.

17,00

muži „B“

Za FK Spartak Soběslav Maršík František, vedoucí mužstva

VÝKUP KOŽEK

pondělí 1. 8. 2016
u KDMS, Jirsíkova ul. v době mezi 12.00 – 14.20

KONZULTANT ZDRAVÉ VÝŽIVY
Miroslav Němec bude v Soběslavi 6. 8.

Návrh, montáž, servis.
ŠPIČKOVÁ TEPELNÁ
ČERPADLA BUDERUS
Ing. Tomáš Slavík
www.topitlevne.cz
mob.: 603 572 515

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

24

srpen 2016

Střechy Bohemia s.r.o.

Podle názvu už možná tušíte o jaké firmě píšeme ale možná o její existenci ještě nevíte. Rodinný podnik vybudovaný na poctivém
řemesle stojí v Chlebově. Známě proslulý v oboru střech a stavitelství je svou odvedenou prací, solidárností a používaným materiálem. Jak sám letitý řemeslník a majitel firmy řekl: vždy budu preferovat kvalitní materiály a pečlivě odvedenou práci před podřadným
fušováním. Od svého tvrzení neupustil a díky tomu už druhá generace pokračuje v jeho stopách. Rodinná tradice se neustále rozrůstá
a snaží uspokojit co nejvíce zákazníků. Proč a z jakého důvodu? Pokud hledáte kvalitního řemeslníka, tak zřejmě chápete o čem
je řeč i jehla v kupce sena by se hledala lépe. Pokud však potřebujete poradit se vou střechou, jezírkem, balkonem a terasou není nic
jednoduššího, než zavolat a přijet na Chlebov. Zde je naše sídlo i nově otevřený obchod se sortimentem pro výše popsané odvětví.
MÁME ŠIKOVNÉ SVÁŘEČE FOLIÍ NA: JEZÍRKA, IZOLACI ZÁKLADŮ, BALKONY A PLOCHÉ STŘECHY

OTEVŘELI JSME KAMENNOU PRODEJNU
SÍDLO INFORMACÍ A MATERIÁLU
Firma s tradicí a působením okolo 20ti let na českém trhu v oboru střech, hydroizolací a zateplení. To jsou zkušenosti, ze kterých
se nechá prakticky čerpat. Začal se tedy od základů budovat obchod plný informací, inovace a materiálu. Je zaměřen na chalupáře, chataře, domkaře, projektanty a firmy. Uvědomili jsme si jednu důležitou věc, když dnes pojedete do velkých stavebních marketů a budete
chtít vybrat například odvodňovací systém pro svůj dům, nebo cokoli jiného, dostanete kvalitu B za cenu kvality A. Zaměstnanci, kteří se v těchto firmách střídají jako ponožky
nejsou realisté, nemají praxi a zkušenost
s materiály, nikdo jim to nemůže mít za zlé.
Spoléháte tedy na svou představivost jak by
to mělo asi fungovat a na šikovné ruce.
Proč se ale trápit, když se stačí jen zeptat na správném místě. Rada od profesionála z oboru vás nestojí nic, naopak
vám usnadní práci, starosti a čas kterého
je dnes málo. Součástí obchodu se stala nově vybavená klempířská dílna, kde
je možnost vidět moderní stroje až po
ty tovaryšské. Při zakoupení materiálu
zde máte možnost pracovat na strojích
zcela zdarma. Můžete si nechat cokoli
připravit, nastříhat, profilovat a na zakázku nechat vyřezat krov, latě a prkna.
Do sortimentu jsme také zahrnuli OSB
desky a palubky. Vše rádi dopravíme
s naší nákladní dopravou, kde je možnost
zapůjčení dvou kontejnerů, plato a vysoký suťový. U nás v obchodě jsou pro práci se střechou všechny potřebné materiály
a nově dovezené plechy s motivem zlatého
a tmavého dubu, hliníkové plechy.
Druhá generace firmy je rozdělena do
dvou částí a to střechy a hydroizolace.
Díky tomu neustále rozšiřujeme sortiment, protože z oboru hydroizolace
jsme se dost naučili, dokážeme tím ušetřit starosti spousty zákazníkům. Většina
si chce na chatě nebo doma udělat jezírko.
Ale jak, stačí do díry hodit plachtu? Rozhodně ne, jde to udělat jinak a jednoduše.
Nabízíme spousty folií i ty na balkon, kde
se odlupují dlaždice. Levné ale funkční
a stabilní řešení je opět folie. Pokud si nevíte rady, zkuste zavolat přímo odborníkovi
na hydroizolace.
Kontakt na telefon: +420 739 405 068.
(Placený příspěvek)
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PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá
a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149 - 180 Kč/ ks.

PRODEJ
Soběslav, u vlakového nádraží
17. srpna 2016 - 17.50 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.
Tel. 601 576 270, 606 550 204,
728 605 840
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GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
Tel.: + 420 605 163 108
KANCELÁŘ:
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz

KOUPĚ
• Koupíme dům nebo stavební pozemek
v Soběslavi. Rychlé jednání. RK nevolat. Tel. 608 952 377
• Koupíme dům, byt, nebo chatu
v Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862
• Koupím obrazy českých a jihočeských
malířů, staré mince a bankovky, vojenské a myslivecké předměty, šavle,
tesáky, helmy, odznaky, uniformy a
podobné. Můžete nabídnout i jiné staré
věci – hodiny, sklo, nábytek …
Tel. 722 777 672
• Koupím byt v Soběslavi.
Tel. 601 561 420
• Koupím garáž v Soběslavi.
Tel. 601 561 420
• Koupím laťkový dopravník.
Tel. 602 443 482
• Koupím elektrocentrálu 4-8 kVA.
Tel. 602 443 482
PRODEJ
• Prodám dům v Soběslavi u pošty po
opravě – 4 byty, čistý měsíční výnos
12 000 Kč. Cena 1 500 000 Kč.
Tel. 603 442 474
• Nemovitosti – www.inrekareality.cz
OSTATNÍ
• Hledám pronájem v RD, 1+1 nebo
1+kk v klidné části Soběslavi. Ne centrum, garsoniera ani panelák! Děkuji.
Prosím o korektivní a přímé jednání.
Tel. 776 761 344
• Pronajmu na náměstí v Soběslavi podkrovní byt 1+kk. Byt je vybaven nábytkem a spotřebiči. Tel. 381 522 076
• Pronajmu 1+1 v Soběslavi u pošty.
5 500 Kč/m se vším. Tel. 603 442 474
• Hledám učitele angličtiny od září.
Tel. 606 180 897
• Pronajmu nový byt 2+KK, 3+KK
a garsoniéru, zahrada, místo na parkování. Tel. 777 907 750
• Hledám brigádníka - údržbáře na dohodu do výkrmu drůbeže Čeraz.
Tel. 602 443 482
• Zadám opravy elektro a vodoinstalace
ve výkrmu drůbeže. Tel. 602 443 482
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• Stavební spoření
• Půjčky na bydlení
• Hypotéky úrok od 1,89 %
• Penzijní připojištění
• Životní pojištění

Jiří Studený - Soběslav
Volejte - 731 414 659

-

o

RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

Nabízíme:

Celoroční prodei kuřat
Martinské 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 ČERSTVÉ1 CHUTNÉ a V BIO KVALITě
VHODNÉ I PRO ALERGIKY

Půjčovna svatebních
a společenských šatů
MONIKA
Výprodej svatebních, dívčích šatů
a chlapeckých obleků nadále trvá.
Nově: svatební šaty větších
velikostí, společenské šaty,
pánské obleky “SLIM”
Tř. Čs. armády 213/II
Veselí nad Lužnicí
Tel. 723 512 899
ČT 17-19 h, jinak po tel. domluvě
www.pujcovna-monika.cz
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Naše stavebniny
jsou tu pro Vás

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

cihly Pichler, Heluz

- omítkové směsi

polystyreny

- fasádní systém Baumit

vaty Knauf, Schwenk

- EKO komíny

kari sítě, roxory

- zámková dlažba Best
- sádrokartony

KB BLOCK

Rozšířená prodejna

Zednické nářadí, špachtle, štětce, válečky, montážní pěny, silikony,
penetrace, tekuté lepenky, hmoždinky, vertex, APU lišty, ochranné
pomůcky, pásky krepové, UV, AL, výstražné, folie, kolečka, vědra,
kalvasy.

Po – Pá
So

7.00 – 16.00 hod.
7.30 – 11.00 hod.

Potřebujete střechu - Pořiďte u nás KM - BETU.

Super slevy na tyto tašky po celý rok
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Přijmeme pracovníka/nici na mytí
na čištění vozů do autorizovaného
servisu ŠKODA Autoservisu Jindra
s.r.o. v Soběslavi.
Možnost i na zkrácený úvazek.
Kontakt pro zájemce:

Nejlevnější
Non-stop 24h

TAX I
Dana

777 866 416

• Tel.: 381 521 094

• E-mail: info@autoservisjindra.cz

Nejlevnější
Non-stop 24h

&

Venca

775 332 813

Veselí nad Lužnicí
Soběslav
Jirka 774 866 421 Václav 777 866 474

UZÁVĚRKA INZERCE 10. 8., pište nám na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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