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MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 24

červen 2015

cena 10,- Kč

Informační středisko
vítá návštěvníky
Otevřeno je pro Vás od 1. 6. do 20. 9. denně
9 - 12 a 12.30 - 18 h na náměstí Republiky 148.
Získáte zde přehled o pamětihodnostech Soběslavi, ubytovacích možnostech, nabídce stravování a turistice. K dispozici jsou nové pohledy
města i okolí a mnoho upomínkových suvenýrů.

Poznejte krásy Soběslavi
Návštěvníky upozorňujeme na okruh vhodný zejména pro pěší turistiku „Soběslavské smyčky”. Jedná se o cca 13 km trasu naším městem,
spojující zdejší významné památky s přírodními zajímavostmi. Ve spolupráci s Klubem českých turistů vznikl záznamník, který si zájemci mohou
koupit za 10 Kč v našem informačním středisku a vydat se s ním na cestu.
V letošním roce nabízíme nově komentované prohlídky historickou
částí města, jejichž součástí je také návštěva kostela sv. Petra a Pavla
a kostela sv. Víta. Sraz zájemců o prohlídku bude v informačním středisku v 11.00, 13.00 a 15.00 hodin během letních prázdnin. Pro větší skupinu můžeme zajistit prohlídku i mimo uvedené časy.

Pozvánka na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zveme občany na 4. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které
se uskuteční ve středu 24. 6. 2015 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, s následujícím programem:
1. Volba člena Rady města Soběslavi
2. Změna rozpočtu města v roce 2015 č. 2
3. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM
4. Rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení města v roce 2015
5. Majetkové převody
6. Různé

Setkání s hudbou
v Soběslavi 2015
aneb Letní kurzy
komorní hudby
se uskuteční 2. – 12.7.
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 13. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 28. dubna 2015
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 13/113/2015

Rada města bere na vědomí celkové vyúčtování všech položek ceny vodného a stočného
v roce 2014 zpracované provozovatelem vodohospodářského majetku města firmou
ČEVAK, a. s., České Budějovice.

 Usnesení č. 13/114/2015

Rada města ukládá vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcele Kolouškové vypsat výběrové řízení na zhodnocení volných
finančních prostředků města.

 Usnesení č. 13/115/2015

Rada města bere na vědomí zprávu starosty
města Ing. Jindřicha Bláhy a tajemníka MěÚ
Ing. Radka Brylla o průběhu a výstupech projektu meziobecní spolupráce, který realizuje
Svaz měst a obcí ČR a ve kterém je město Soběslav partnerem projektu pro správní území
obce s rozšířenou působností.

 Usnesení č. 13/116/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
zemědělském pachtu mezi městem Soběslav
a p. Ladislavem Klementem, Dráchov, na
propachtování zemědělských pozemků p. č.
1215/1 a 1216 v k. ú. Dráchov, které jsou ve
vlastnictví města. Smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 5 let od 1. 5. 2015 do 30. 4.
2020.

 Usnesení č. 13/117/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi
městem Soběslav a O2 Czech Republic, a. s.,
Praha, na umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v ulici
Petra Bezruče do pozemků p. č. 4022/63,

Usnesení 14. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 12. května 2015
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 14/125/2015

Rada města schvaluje výsledek hospodaření
Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., za
rok 2014 dle rozboru předloženého jednatelem společnosti Ing. Petrem Matoušem.
Kladný výsledek hospodaření SLMS, s. r. o.,
za rok 2014 ve výši 121.619 Kč po zdanění
bude rozdělen následujícím způsobem:
11.619 Kč do sociálního fondu organizace,
51.104 Kč do rezervního fondu organizace a
58.896 Kč bude převeden na nerozdělený
zisk minulých let.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán Správy lesů města Soběslavi, spol.
s r. o., na rok 2015 v předloženém znění.

 Usnesení č. 14/126/2015

Rada města stanovuje program 4. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční ve středu 24. 6. 2015 od 18:00 hod.
v malém sále Kulturního domu města Soběs-

4022/73 a 3857 v k. ú. Soběslav, které jsou ve
vlastnictví města Soběslavi.

 Usnesení č. 13/118/2015

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy mezi městem Soběslav a Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje ve věci pronájmu pozemku
p. č. 77/1 v k. ú. Soběslav ve vlastnictví ČR –
Krajského ředitelství policie Jihočeského
kraje pod domem na náměstí Republiky čp.
95 ve vlastnictví města s účinností
od 1. 4. 2015.

 Usnesení č. 13/119/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smluv o
dílo mezi městem Soběslav a firmou E.ON
Česká republika, s. r. o., České Budějovice,
na zpracování pasportu veřejného osvětlení
za cenu 42.283 Kč + DPH a dále na zpracování koncepce veřejného osvětlení pro město
Soběslav a místní části Chlebov a Nedvědice
za cenu 66.734 Kč + DPH.

 Usnesení č. 13/120/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou DIPOS
Tábor, a. s., na realizaci oprav místních komunikací po zimě v Soběslavi metodou
SILKOT za cenu 150.000 Kč + DPH.

 Usnesení č. 13/121/2015

Rada města jmenuje komisi pro výběr zhotovitele parkoviště v ulici Wilsonova v Soběslavi, který se uskuteční dne 7. 5. 2015 od
11:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím
složení: členové: Mgr. Vladimír Drachovský
– místostarosta, Jan Pehe – člen ZM, Zdeněk
Vránek – člen ZM, náhradníci: Ing. Jindřich
Bláha – starosta, Kamil Modl – člen ZM,
Mgr. Petr Valeš – člen ZM

 Usnesení č. 13/122/2015

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 35
ke smlouvě o zabezpečení separovaného sběru ve městě Soběslav uzavřené dne 26. 6.
1996 s firmou RUMPOLD, s. r. o., kterým se

lavi, následujícím způsobem:
1. Volba člena Rady města
2. Změna č. 2 rozpočtu města v roce 2015
3. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM
4. Rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení
města v roce 2015
5. Majetkové převody
6. Různé

 Usnesení č. 14/127/2015

Rada města na základě Nařízení vlády č.
52/2015 Sb., kterým se mění NV č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů,
doporučuje zastupitelstvu města schválit měsíční odměny poskytované neuvolněným členům zastupitelstva města dle návrhu
předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem
Bryllem.

 Usnesení č. 14/128/2015

Rada města opakovaně projednala návrh dohody o narovnání mezi městem Soběslav a
firmou Tareka, s. r. o., Tábor, zpracovaný
právním zástupcem firmy Tareka v kauze

červen 2015
řeší navýšení frekvence svozu separovaného
sběru na území města Soběslavi v roce 2015.
Cena svozu separovaného sběru v roce 2015
se zvyšuje o 66.821 Kč + DPH z 484.450 Kč
na 551.271 Kč + DPH.

 Usnesení č. 13/123/2015

Rada města jmenuje komisi pro hodnocení
nabídek veřejné zakázky na zpracovatele
„Lesních hospodářských osnov Soběslav pro
zařizovací obvod Jindřichův Hradec”, které
se uskuteční dne 5. 5. 2015 od 8:00 hod. na
MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta, Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ, Ing.
Petr Matouš – jednatel SLMS, s. r. o., Ing. Jan
Kocourek – pracovník MěÚ, Roman Kačur pracovník OŽP MěÚ, náhradníci: Ing. Jindřich Bláha – starosta, Ing. Marie Staňková –
vedoucí OŽP MěÚ, Rudolf Janoušek – pracovník SLMS, s. r. o., Michal Turek – pracovník MěÚ, Jiří Rozum – pracovník OŽP
MěÚ

 Usnesení č. 13/124/2015
Rada města souhlasí na návrh ředitele ZŠ E.
Beneše Mgr. Vlastimila Říhy s uzavřením
kupních smluv mezi ZŠ E. Beneše Soběslav
a firmou O. K. SERVIS BioPro, s. r. o., Praha, na dodávku souboru výukových pomůcek
za cenu 412.103 Kč včetně DPH a firmou
BOXED, s. r. o., Praha, na dodávku interaktivní tabule + počítačové stanice za cenu
561.703 Kč včetně DPH. Obě firmy zvítězily
ve výběrovém řízení organizovaném ZŠ
v souvislosti s realizací projektu „Moderním
vybavením k vyšší efektivitě výuky v ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50“ z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad –
oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného
školství.
Společenské centrum Soběslavska.
Rada města s uzavřením této dohody nesouhlasí a ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku
Bryllovi řešit celou záležitost soudní cestou.

 Usnesení č. 14/129/2015

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Revitalizace východní části náměstí Republiky v Soběslavi – stavební
úpravy – 2. etapa“, který se uskuteční dne
25. 5. 2015 od 13:00 hod. na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení: členové: Ing. Jindřich
Bláha – starosta, Ludmila Zbytovská – členka RM, Zdeněk Vránek – člen ZM
Mgr. Petr Valeš – člen ZM, Jan Pehe – člen
ZM, Jaroslav Himpan – člen ZM, náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta,
Mgr. Alena Krejčová – členka RM, Růžena
Domová – členka ZM, Mgr. Milan Dančišin
– člen ZM

 Usnesení č. 14/130/2015

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemků p. č. 194/2, 1045,
pokračování na str. 3
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
1046/3, 1046/7, 1049/1, PK 1034 o celkové
2
výměře 4.389 m v k. ú. Chlebov od Státního
statku Jeneč z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikacemi
v městské části Chlebov za cenu obvyklou
2
dle znaleckého posudku, tj. 30 Kč/m .

 Usnesení č. 14/131/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
nájmu nemovitosti mezi městem Soběslav a
společností SKY-KITE, s. r. o., České Budějovice, na pronájem části pozemku p. č.
2
2181/2 o výměře cca 40 m v k. ú. Soběslav
(předzahrádka u restaurace Máj) od 1. 6.
2015 do 31. 5. 2020.

 Usnesení č. 14/132/2015

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu pozemků p. č. 3814/6 o výmě2
ře 445 m ve vlastnictví města Soběslavi za
2
pozemek p. č. 3452/2 o výměře 46 m ve
vlastnictví společnosti Viasfalt, spol. s r. o.,
Soběslav, vše v k. ú. Soběslav, z důvodu scelení pozemků v areálu společnosti. Rozdíl ve
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výměře doplatí Viasfalt, spol. s r. o., za cenu
obvyklou dle znaleckého posudku, tj. 150
2
Kč/m .

 Usnesení č. 14/133/2015

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zrušit usnesení ZM 15/130/2013 ze dne 25. 9.
2013, kterým byl schválen záměr koupě pozemků plnících funkci lesa parc. č. 2384 a
2386, oba v k. ú. Soběslav, od Lesů ČR, s. p.,
Hradec Králové, z důvodu vysoké kupní
ceny.

 Usnesení č. 14/134/2015

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi
městem Soběslav a Svazem měst a obcí ČR,
Praha, ze dne 30. 10. 2013 na realizaci
projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území
správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, kterým se prodlužuje smlouva do
30. 11. 2015.

 Usnesení č. 14/135/2015

Rada města souhlasí s poskytnutím finanční
částky ve výši 15.000 Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2015 Společnosti přátel

3
hasičů na částečnou úhradu nákladů
spojených s oslavami 40 let požární stanice
Soběslav Hasičského záchranného sboru
JčK, které se uskuteční 19. června 2015 v Soběslavi.

 Usnesení č. 14/136/2015

Rada města souhlasí s konáním oslav ke Dni
dětí – „Rolničkování“, které se budou konat
v pátek 29. 5. 2015 od 17:00 hod. na plovárně
a které budou zakončeny ohňostrojem v 21:30
hod. na náměstí Republiky v Soběslavi.

 Usnesení č. 14/137/2015

Rada města souhlasí s účastí ředitelky
Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové
na zahraniční studijní cestě do Rakouska,
kterou pořádá ve dnech 3. – 6. 6. 2015 Asociace poskytovatelů sociálních služeb České
republiky.

 Usnesení č. 14/138/2015

Rada města souhlasí s přijetím finančních
darů Senior-domem Soběslav od obcí Přehořov a Roudná dle návrhu předloženého Ing.
Zinou Petráskovou, ředitelkou Senior-domu
Soběslav, za účelem zajišťování pečovatelských služeb v těchto obcích.

Co odnesl čas

Květy jako výraz
úcty a poděkování
Dělí nás 70 let od jara 1945. Evropa prožívala poslední válečné události a stála na prahu
míru a svobody. Zbraně ovšem stále ještě hřměly a lidé umírali. Byli mezi nimi také ti, kteří neměli k naší vlasti osobní vztah, ale bez nichž
bychom se svobody nedočkali. Sluší se jim i po
mnoha letech v pokoře věnovat krátkou vzpomínku. Ve čtvrtek 7. května uctili památku obětí
druhé světové války položením květin na hroby
padlých vojáků starosta Ing. Jindřich Bláha a
místostarosta Mgr. Vladimír Drachovský. Pietní
akt doplnilo hudební vystoupení pěveckého
sboru ZUŠ Soběslav pod vedením Mgr. Radky
Duškové a Soběslavského žesťového orchestru.
-jk-

V letošním roce slavíme 70 let od konce války a v minulých dnech jsme uctili památku padlých osvoboditelů na našem hřbitově. Při této
příležitosti se snad hodí připomenout některé
skutečnosti, které na náhrobcích nevyčtete a
které byly během let zapomenuty.
Na našem hřbitově evidujeme celkem 5 válečných hrobů s ostatky. Kromě hrobu gardového podplukovníka Kosousova je to hromadný
hrob 21 příslušníků Rudé armády, společný
hrob 52 většinou neznámých repatriantů, hrob
dvou neznámých obětí transportu smrti a hrob
gardového kapitána Šlapakova. U tohoto hrobu
jsem při pátrání v knize pohřbených zjistil, že ve
skutečnosti v něm g. kpt. Šlapakov s velkou
pravděpodobností pohřbený není, nýbrž že leží
v levé části hromadného hrobu. V hrobu s náhrobkem g. kpt. Šlapakova je pohřbeno 5 jiných padlých rudoarmějců. Vše prý vzniklo
tak, že po válce chtěla Šlapakova žena umístit
na hrob manžela náhrobek, jenže na velkém
hromadném hrobě se to nehodilo, tak byl umístěn na tomto menším hromadném hrobě. Posledním zjištěním je informace od vojenského
přidělence Ruské federace v ČR, že je u nás pohřben ještě jeden ruský voják Boris Georgijevič
Kiema. Neví se ale ve kterém hrobě.
Na hřbitově je ještě jeden hrob z oněch posledních válečných dnů. Je to v současnosti opravený malý dětský hrobeček, který si mnozí
možná pamatujete s prostým dřevěným rudě natřeným náhrobkem a pěticípou hvězdou. Jedná
se o hrob dvouletého ruského děvčátka jménem
Michajlovna Alexandra Maronenka, narozená
v roce 1943 a pohřbena 5. 9. 1945. Patrně patřila
k repatriantům, ale nic víc o jejím osudu známo
není.
Ať všichni odpočívají v pokoji.
Ing. Bohumír Ctibor, evidence válečných hrobů
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Motoristé pozor - zbývají
poslední dny k dohlášení
vozidel v „polopřevodu“
Dne 30. 06. 2015 je poslední den na přihlášení vozidla, které se v současné době nachází
v Centrálním registru vozidel ve statutu tzv.
„polopřevodu“. Po tomto datu vozidlo ze zákona zanikne bez možnosti jeho zpětného zápisu.
Pokud bude takovéto vozidlo nadále jezdit v provozu, vystavuje se řidič nebezpečí pokuty se všemi důsledky, neboť se zánikem vozidla je spojen i
zánik pojištění. Aby nedocházelo ke zbytečným
nepříjemnostem, stačí zkontrolovat doklady od
vozidla, zda jste v nich uvedeni jako vlastníci
motorového vozidla. Vlastnictví vozidla lze ověřit i na adrese: www.dokonceteregistraci.cz.
Ing. Jana Kosová, vedoucí ODVV

Dopravní omezení
V měsíci červnu a červenci proběhne rozsáhlá akce, která se týká opravy povrchu komunikací. Oprava se bude týkat těchto ulic nebo jejich
částí:
Zátkova (od vrátnice Motor Jikov k E. Beneše), Jeronýmova, Kadlecova, Nerudova, Jiráskova, U Nádraží, Květnová (horní část cca
40 m), Lužnická (od E55 západním směrem),
Mlýnská, Vrchlického, 28. října (spodní část),
Petra Bezruče.
Rekonstrukce si vyžádá značné dopravní
omezení. Proto prosíme občany o trpělivost. Výsledkem budou nové povrchy v délce cca 9 km.
Mgr. Vladimír Drachovský, místostarosta města

Známky a poplatky
za komunální odpad
V návaznosti na článek uveřejněný v dubnovém čísle Hlásky upozorňujeme na povinnost
občanů a podnikatelů označit si své popelové
nádoby či kontejnery známkami, které obdrželi
při úhradě poplatku za odpad. Známky slouží
pro kontrolu zaplacení poplatku, ale rovněž pro
odlišení popelové nádoby sloužící pro občany
od popelové nádoby pro podnikatele. Město
začne provádět kontroly známek, a pokud nebudou popelnice řádně označeny, budou majitelé
vyzýváni k odstranění nedostatků.
Protože poplatek za komunální odpad není
dosud uhrazen všemi občany, připomínáme, že
poplatek je možno uhradit v kanceláři Správy
města Soběslavi, s.r.o., Tyršova 482/III, 392 01
Soběslav, a to v pondělí, v úterý a ve čtvrtek
6.00 – 11.00 hodin a 12.00 – 14.00 hodin, ve
středu 6.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00 a v pátek
6.00 – 11.00 hodin. Poplatek je nutné zaplatit co
nejdříve! Pokud Městský úřad Soběslav přistoupí k jeho vymáhání, bude poplatek navýšen na
dvojnásobek.
Ing. Jan Mošnička
Odbor životního prostředí MěÚ Soběslav
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Umístění žadatelů do Domu s pečovatelskou službou
Náplní činnosti sociálně zdravotní komise města Soběslavi je kromě dalších úkolů výběr uchazečů na umístění do Domu s pečovatelskou službou. Umístění nemůže řešit pouze bytovou situaci
žadatele, ale musí splňovat zdravotní i sociální kritéria, na jejichž základě komise určuje pořadí žadatelů. Sociálně zdravotní komise se schází dle potřeby, aby vybrala na uvolněné byty ty nejpotřebnější žadatele. Vychází z hodnocení zdravotního stavu a sociální situace žadatelů (např. osamělost,
nesoběstačnost, nevhodné bydlení z hlediska zdravotního stavu – bariery, apod.). V případě, že došlo ke změnám uvedeným v žádosti (zhoršení zdravotního stavu, sociální situace), případně potřebujete znát jiné informace, kontaktujte vedoucí sociálního odboru Janu Hákovou na Městském
úřadě v Soběslavi, nám. Republiky 55/I (budova úřadu na náměstí, III. patro), která vede evidenci
žádostí, tel. 381 508 134.
V současné době je evidováno 201 žadatelů.
Město Soběslav provozuje 2 domy tohoto typu, a to v ul. Mrázkova 748/III, kde je k dispozici 44
samostatných bytových jednotek o velikosti 1+0 (23 bytů) a 1+1 (21 bytů). V Domě s pečovatelskou
službou je umístěno 48 klientů. V ulici Na Pršíně jsou k dispozici 4 byty, které nejsou bezbariérové.
Provoz Domu s pečovatelkou službou v ul. Mrázkova 748/III zajišťuje příspěvková organizace města Soběslav SENIOR - DŮM Soběslav.
Ročně se uvolní cca 5 - 7 bytů. Cena za byty je měsíčně 3000 – 3500 Kč.
Pečovatelská služba představuje pomoc, která seniorům a osobám se zdravotním postižením
umožňuje žít navyklým způsobem života v soukromí vlastního domova. V současné době tuto službu využívá 160 klientů. Pečovatelská služba je poskytována nejen v Soběslavi, ale i v dalších třinácti obcích. K zajištění své činnosti a dostupnosti služby využívá tři služební automobily.
Tato služba je poskytována v době od 7.00 do 15.30. Tel. kontakt 381 506 186 nebo 731 614 993
Bc. Dvořáková Jitka, vedoucí Pečovatelské služby.
Další část služeb, které organizace Senior dům Soběslav poskytuje, je Domov pro seniory – kde
je celodenní péče zdravotního a ošetřovatelského týmu pro klienty, kteří již nemohou žít v samostatné domácnosti.
O umístění do Senior domu - domova pro seniory rozhoduje toto zařízení.
MUDr. Jan Chabr, předseda SZK, Jana Háková, vedoucí SZO

Zahájení provozu koupaliště
Již od začátku května probíhají přípravné
práce na uvedení soběslavského koupaliště do
provozu. Vypustili jsme vodu z bazénů, sanovali
stěny a dno tlakovým mytím a opravili zimou poškozené keramické obklady. Od pondělí
11. května jsme již začali opět napouštět novou
vodu z vodovodního řádu a v pátek 15. jsme začali
s její chemickou úpravou, abychom mohli v pondělí 18. odebrat vzorky na laboratorní rozbory
vody. Pouze na základě vyhovujících výsledků
rozborů je možné koupaliště uvést do provozu.
Máme již zajištěn personál, který se bude starat o
zdárný chod koupaliště, což je 7 plavčíků, 2 pokladní, 2 uklízečky, správce ing. Luděk Smetana a
pomocný strojník Zdeněk Novotný.
Loňský rok nebylo pro koupání příznivé počasí, což se projevilo na počtu návštěvníků a samozřejmě i tržbách. Otevřeno pro veřejnost
bylo 42 dnů, což bylo o 14 dnů a celkově o 52%
méně návštěvníků než v roce 2013.
Jestli nám počasí dovolí, plánujeme zahájit
koupací sezonu již v sobotu 30. května. Pro letošní rok nedošlo ke změnám v otevírací době,
takže bude opět otevřeno ve všední dny od
10.00 do 20.00 hodin, o víkendu a svátcích od
9.00 do 20.00 hodin. Vstupné zůstalo také beze
změny. Je možnost si zakoupit permanentku

v hodnotě 500 Kč a 1000 Kč, která zvýhodňuje
cenu vstupného a je přenosná i do dalšího roku.
Správa města Soběslavi jako správce koupaliště zve všechny Soběslaváky, aby využili každého slunného dne a prožili ho na našem
krásném koupališti, které kromě koupání nabízí
i sportovní vyžití u minigolfu, volejbalu, stolního tenisu a atrakcí, které zajišťuje pan Hořický.
Touto formou Správa města Soběslavi děkuje Josefu Šustrovi za výkon funkce správce koupaliště, kterou vykonával od uvedení koupaliště
do provozu v roce 2011 až do konce sezony
2014. Děkujeme mu za to, že se čtyři roky svědomitě staral o celkový chod provozu, technologické zařízení, ale i bezpečnost návštěvníků.
Přejeme mu proto, aby se mu v jeho novém působišti dařilo.
Správa města Soběslavi s.r.o.

Prodej nalezených věcí
Městský úřad Soběslav oznamuje, že ve středu 10. 6. 2015 od 15.00 do 16.30 hodin bude
v průjezdu budovy městského úřadu čp. 59
na náměstí Republiky uskutečněn prodej nalezených věcí. Seznam věcí k prodeji je vyvěšen na úřední desce městského úřadu a
zveřejněn na internetových stránkách města
www.musobeslav.cz.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
Vanesa Kotl'árová
Tomáš Kubíček
Anna Wortnerová
Eliška Nováková
Natálie Mrázová
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Marie Bouchalová
Milan Švec
Zdeněk Douda
Fischerová Zdeňka
Ludmila Plechatová
Jaroslav Vavřín
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Dne 26. 6. 2015 uplyne
smutných 17 let, kdy nás
opustila naše milovaná a
drahá maminka, babička a
prababička paní Anežka
Křesinová ze Soběslavi. S láskou vzpomínají syn Václav a dcery s rodinami.

Děkuji všem přátelům, sousedům a známým, kteří projevili účast s odchodem
mého manžela pana Jaroslava Vavřína a
doprovodili ho na jeho poslední cestě. Děkuji též za květinové dary.
Manželka Gizela Vavřínová s rodinou.

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Čas běží,
bolest zůstává…
Dne 15. června 2015 uplynou tři smutné roky, co
nás navždy opustil milovaný manžel a tatínek pan
Stanislav Krejča ze Soběslavi.
S láskou vzpomíná manželka Ladislava,
dcera Irena, syn Pavel.

Mít tak osud jako má strom,
zapustit kořen, vyrůst a zrát.
Po smrti ještě suchými větvemi
oživit oheň, svítit a hřát.
Dne 2. 6. 2015 uplynou 2 smutné roky, co
nás navždy opustila má přítelkyně Monika
Hrádková a dne 30. 7. 2015 tomu bude
rok, co navždy odešla její maminka paní
Anna Vojtová.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná a nikdy nezapomene Alena a celá její rodina.

Tolik jsi milovala život
a s námi jsi chtěla být,
ale osud byl tak krutý
a nenechal Tě žít.
Dne 6. 6. uplynou
dva roky, co nás náhle
opustila manželka, maminka a babička
paní Marie Doláková ze Zvěrotic.
S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami. K upřímné vzpomínce se připojují
zaměstnanci Městského úřadu Soběslav.
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Dne 29. 6. 2015 uplynou
již dva roky od doby, co
nás navždy opustila naše
drahá maminka, babička a
prababička paní Marie
Dvořáková. Kdo jste ji
znali a měli ji rádi, věnujte jí spolu s námi
tichou vzpomínku. S láskou a vděčností
stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Dne 18. 6. uplynou dva
smutné roky, co nás
navždy opustila naše
milá manželka, maminka
babička paní
Ludmila Řehořová.
S láskou vzpomínáme.

Dne 27. 6. 2015 tomu
bude 10 let, co nás
navždy opustila paní
Jana Řehořová
roz. Jináčková.
Vzpomínají manžel Václav, dcera Jana,
syn Václav a ostatní pozůstalí.

Dne 25. 6. uplyne 16 let,
kdy nás navždy opustila
naše maminka a babička
paní Slávka Zurbová.
S láskou vzpomíná syn
Bohuslav s rodinou.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Pojištění na dovolenou
Už jste si zvolili destinaci své letošní dovolené? A vybrali jste si cestovní pojištění? Na jeho
sjednání máte jistě čas. Těsně před odjezdem
párkrát ťuknete na obrazovku chytrého telefonu
a je to. Těžko si v tom zmatku ale stihnete porovnat různé nabídky. A pojistné podmínky za
několik minut také neprostudujete. Přitom se to
jednoznačně vyplatí.
Prý existují pojištění levná a pojištění dobrá.
Ačkoliv se neví, kdo to řekl, mohl mít pravdu. V
jeho případě. Pojištění je záležitostí individuální. Někomu může vyhovovat nabitý balíček s
veškerým připojištěním, jiný si ho vezme jenom
z pohodlnosti, i když se mohl pojistit za polovinu. S růstem velikosti balíčku totiž přímo úměrně narůstá pravděpodobnost, že vám do něj
zabalí i zcela nepotřebné služby.

Rozbalené pojištění
Základ cestovního pojištění tvoří krytí léčebných výloh. V podstatě vás chrání stejně jako
zdravotní pojištění v tuzemsku. Pokud se zraníte nebo náhle onemocníte, nemusíte se – alespoň teoreticky – starat o výlohy spojené s

léčením nebo převozem do vlasti. Nelze než
souhlasit, že tento základ cestovního pojištění je
při pohybu za hranicemi takřka nezbytný.
Nejčastěji nabízeným připojištěním je úrazové pojištění. Zatímco základ zajistí léčbu,
„úrazovka“ se o vás postará poté. Vyplatí denní
odškodné, pokryje trvalé následky vážných úrazů a v nejhorším případě může zabezpečit pozůstalé. Součástí může být úhrada návštěvy
rodinného příslušníka při delší hospitalizaci
mimo republiku.
Druhé nejčastější připojištění by se mělo postarat o vaše zavazadla. Lépe řečeno se postará
o ztracená, poškozená nebo zcela zničená zavazadla. Nemyslete přitom jenom na kufry. Až vyrazíte z hotelu s batůžkem a stanete se terčem
místního zloděje, pojistné krytí se vám může
hodit. Nicméně vám v takovém případě nehrozí
stejné škody, jako když jde o zdraví. Doplněk to
proto není nezbytný.
To samé se nedá říct o připojištění odpovědnosti za škodu. I kdybyste byli sebeopatrnější,
můžete někoho zranit nebo přinejmenším po-

škodit jeho majetek. V zimě jde hlavně o lyžaře,
kteří se přirozeně ohrožují navzájem. Ani v létě
si však lidé nepřestávají být vzájemnou hrozbou. Za takřka povinný lze tento doplněk považovat třeba u rodičů, kteří cestují s dětmi.

Pozor na výluky
Řada lidí odmítá číst manuály. Jedni jsou
líní, druzí zvídaví a nechtějí se nechat připravit
o radost z objevování. U pojištění to nedělejte.
Neznalost manuálu, respektive smlouvy, všeobecných pojistných podmínek a dalších souvisejících dokumentů vám podobné uspokojení
rozhodně nepřinese. Překvapit vás může leda
neproplacený účet za léčení.
Vy víte, na co se chcete pojistit. Pojišťovna
zase ví, na co vás pojistit nehodlá – nebo jenom
za příplatek. Nenechte se proto odradit složitou
češtinou pojistných dokumentů a hledejte kouzelná „ale“.
Na některá upozorníme rovnou, našli byste
je u každé pojistky. Bez výjimek spadají do
pokračování na str. 6
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Pojištění na dovolenou
dokončení ze str. 5
výluk alkoholové a obecně drogové excesy. Ať
zraníte sebe, ublížíte někomu jinému nebo jenom něco rozbijete, pojišťovna za lidi pod vlivem nepřebírá odpovědnost. Za sklenici piva
vás nikdo popotahovat nebude. Pokud by těch
sklenic ale bylo víc, bude pojišťovna hledat příčinnou souvislost mezi hladinou alkoholu a
uklouznutím na schodech.

SETKÁNÍ S HUDBOU V SOBĚSLAVI 2015
7. ročník soběslavských
svátků hudby je již
za rohem – začínáme ve
čtvrtek 2. července!

Podobné je to s úmyslnými škodami. Záměrné ublížení někomu či poškození něčeho nekryje žádné pojištění. A pokud byste se o uplatnění
škody přece jen pokusili, koledujete si o obvinění z pojistného podvodu.
Ve výlukách bez výjimky najdete i rizikové
sporty. Pozor si dejte na jejich zdánlivě mírné
odnože. Za vysokohorskou turistikou nemusíte
právě na Mount Everest. Výpravu na alpské štíty běžná pojistka také nekryje, podobně i agresivní jízdu na kole nebo na lyžích.
U onemocnění pojišťovna nehradí léčbu
těch, která bychom si přivezli už z Česka, především byla-li to onemocnění zjistitelná doma
nebo jde o pravidelnou léčbu. Jistě odhadnete,
jak široké portfolio nemocí se za touto definicí
skrývá. My upozorníme alespoň na nepojistitelné komplikace u žen, které by cestovaly po šestém měsíci těhotenství, nebo zapovězená zubní
ošetření, u kterých existuje výjimka jen v případě ošetření v důsledku úrazu či první pomoci.

Za kolik? Spíš na kolik
Výběr cestovního pojištění začíná definicí
požadavků. Co všechno chcete pojistit a bez
čeho se obejdete? Dost možná zjistíte, že víc pojistek vyškrtáte ze seznamu proto, že zahrnují
moc nechtěného, tj. přepláceného. Druhá otázka
ale stále ještě nezní za kolik. Zásadní jsou kromě věcného rozsahu krytí i jeho limity.
Co se týče limitů, je úvodní věta článku stoprocentně pravdivá. Levné pojištění s nízkými
maximy plnění nemůže být nikdy dobré. U zdraví požadujte limity v řádu milionů a podobně
nakládejte s odpovědností za škodu.
Když dojde konečně na cenu, podívejte se
dobře na slevy za způsob sjednání. Téměř každá
pojišťovna nabízí levnější pojištění po internetu,
některé i po telefonu. A do stejné kategorie patří
i „převlékání“ produktů. Stejná pojištění totiž
často najdete u několika společností pod různými hlavičkami a za různé ceny.
Nakonec, jestliže cestujete často, porovnejte
si celoroční variantu pojistky. Oproti opakovaným nákupům kratších pojištění vyjdou náruživé cestovatele na zlomek ceny.
Mgr. Lukáš Zelený
vedoucí právního oddělení dTestu
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Již posedmé bude město Soběslav hostit letní
kurzy a festival komorní (nejen vážné) hudby.
Na čtyřicet mladých houslistů, violistů, violoncellistů, klavíristů, varhaníků a pěvců se opět
sjede do malebného jihočeského města za účelem intenzivní práce na vlastním vzdělání. A
zhruba stejné množství hostujících umělců
navštíví během deseti večerů Soběslav, aby se
zde představili na jedenácti koncertech a abychom se všichni společně mohli opět setkávat
s hudbou.
Během uplynulých sedmi let vyvstala z původního konceptu malé hudební dílny doplněné
o občasné doprovodné programy významná
kulturní událost. Jsme velmi rádi, že „Setkání“
je na jihu Čech už opravdu doma – s potěšením
se totiž každoročně vracíme prožít pár prázdninových dní, v nichž nejen účastníci kurzů a naši
hosté, ale celé město doslova ožije duchem příjemného, soustředěného a inteligentního uměleckého snažení.
Jako vždy - na rozdíl od školní části „Setkání“, na níž se vyučuje výhradně hudba klasická bude náš festival zaměřen multižánrově.
Koncerty se opět budou konat na známých
místech, zejména v kostele sv. Víta, v Galerii sv.
Marka a v místním kulturním domě. A na koho
se letos příznivci mohou těšit?
Komorní vážnou hudbu budou zastupovat
dvě skvělá česká tělesa, smyčcové Bennewitzo-

vo kvarteto a klavírní Trio Bergerettes. Opravdovou ozdobou letošního ročníku bude sólový
recitál první dámy české a evropské harfy Jany
Bouškové. Vokální hudbu nabídne koncert vynikající mezzosopranistky Markéty Cukrové,
která v kytarovém doprovodu Taťány Klánské
nabídne nejen svoji výsostnou specializaci, tedy
hudbu barokní, ale i repertoár soudobý. A samozřejmě nemůže chybět vokální kvarteto The
Swings, které tentokrát vystoupí nikoli komorně, ale rovnou v doprovodu českobudějovického Swingového rozhlasového orchestru.
Zajímavým oživením nepochybně bude večer
věnovaný flamencu, na němž sardský kytarista
Dario Piga doprovodí zpěvačku Hanu Iridiani a
tanečnici Anetu Suchomelovou, a po loňském
úspěchu zopakujeme v prostorách městského
koupaliště také koncert naší „domácí“ kapely
Domácí výroba, která provede diváky známými
countryovými a pop rockovými písničkami od
šedesátých let po současnost. První z koncertů
bude, jako vždy, věnován umění lektorů a organizátorů kurzů, a bude opět „putovní“, tedy ve
sv. Vítu a KDMS, a koncerty účastníků kurzů
jsme, pro opakovaně velký zájem našich studentů, a také díky jejich vysoké umělecké úrovni, připravili rovnou tři, včetně tradičního
sobotního matiné.
Organizátory „Setkání“ jsou jako vždy neziskové sdružení SETKÁNÍ S HUDBOU, soběslavská ZUŠ a Kulturní dům města Soběslavi.
Příprava letošního ročníku byla opět o něco
delší a dražší - přesto se nám vstupné i nadále
podaří držet v kolonce „dobrovolné“. Je to jednak díky našim partnerům a přispěvatelům, a
pak také proto, že naše ctěné publikum již dávno
pochopilo, jak moc důležité je nezaměňovat slovo „dobrovolné“ za „zdarma“, a za to patří všem
návštěvníkům veliký dík!
Pěkné jarní dny plné dobré hudby vám ze
srdce přeje
Petr Hanzlík, umělecký ředitel festivalu a
předseda sdružení Setkání s hudbou.

JUDr. Ing. Miroslav Nosek

Úřední den notáře

advokát na Městském úřadě
nám. Republiky 59, Soběslav
každé pondělí od 12:00 do 16:30
malá zasedací místnost č. 317, 2. p.

MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 3. 6. a 17. 6.
od 13 do 17 h

tel. 777 794 871

Tel. 602 496 375
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SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program KD Soběslav – červen 2015
Pravidelné akce:
· Úterý

DIAKLUB (vždy poslední úterý v měsíci !)..................................................... 16.00
ANONYMNÍ ALKOHOLICI (kontakt 602 126 685) .................................... 18.00
ARGENTINSKÉ TANGO .............................................................................. 18.00
Spolek divadelních ochotníků „CHVALOVSKÝ“ .......................................... 20.00

· Středa

SENIOR KLUB.................................................................................................13.30
RÁČEK, dětský kroužek lid. písní a tanců ........................................................15.30

· Čtvrtek JÓGA s Michaelou Kloss (kontakt 602 143 866).............................................18.00
· Pátek

SOBĚSLAVSKÁ CHASA................................................................................18.00

Další program:
· Pátek

5. 6. VERNISÁŽ – Pedagogové a absolventi – SŠ Horní Bříza...................18.00
Galerie v kostele sv. Marka

· Sobota

6. 6. DĚTSKÝ FLORBALOVÝ DEN, dvůr KD, vstup zdarma! ...13.00 - 17.00
AKCE FLORBAL, hraje Happy Band, velký sál ....................20.00 - 02.00

· Středa

10. 6. KONCERT – ZUŠ, Galerie v kostele sv. Marka..................................17.00

· Čtvrtek 11. 6.

KONCERT - ANONYM VOICE, Galerie v kostele sv. Marka .........19.00

· Čtvrtek 11. 6.

ASTRÁL, klubovna KD .......................................................................17.00

· Čtvrtek 18. 6.

Zadáno MÚ, malý sál.................................................................8.00 – 13.00

· Pátek

19. 6. Zadáno – SŠŘ a ZŠ Soběslav, velký sál .................................10.00 a 14.00

· Sobota

20. 6. Zadáno – TAK Praha, velký sál ..........................................................16.00

· Středa

24. 6. ZASTUPITELSTVO, malý sál ............................................................18.00

· Čtvrtek

2. 7. VERNISÁŽ - Pavel Drda – „ALOHA“ – plastiky a reliéfy...............18.00
Galerie v kostele sv. Marka

· Čtvrtek

2. 7. – neděle 12. 7. SETKÁNÍ S HUDBOU V SOBĚSLAVI - koncerty

ZPRÁVY Z KNIHOVNY:
VÝSTAVA
Od června až do září bude v knihovně ke
zhlédnutí výstava výtvarných prací žáků a studentů ZUŠ Soběslav. Vernisáž výstavy s hudebním vystoupením se koná ve čtvrtek 4. června
v 17 hodin. Srdečně zveme!

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Každoročně koncem školního roku připravuje městská knihovna ve spolupráci se studenty knihovnictví ze Střední školy obchodu,
služeb a řemesel v Táboře slavnostní pasování
všech soběslavských prvňáčků na čtenáře. Také
letos je pozveme, aby předvedli své čtenářské
umění a podstoupili tento slavnostní ceremoniál.
Ve středu 24. června dopoledne budou pasováni žáci prvních tříd Základní školy Komenského, ve čtvrtek 25. června dopoledne žáci
Základní školy E. Beneše.

KONZULTACE PRO ZDRAVÍ
Irisdiagnostik Jitka Hanzalová – úterý
9. a 23. června (tel. 732 867 571).

SOBOTNÍ PROVOZ
V červnu bude městská knihovna otevřena
také v sobotu 6. června od 9 do 12 hodin.

SVĚT HARRYHO POTTERA
Naše knihovna se 30. dubna proměnila v Bradavickou školu čar a kouzel. Společné čarování
jsme si užili s žáky 4. A ZŠ Komenského.
Alena Fremrová
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Výstavní sezona
Galerie v kostele
sv. Marka
· 5. 6. – 28. 6.

„PEDAGOGOVÉ A PRVNÍ ABSOLVENTI“
SŠ HORNÍ BŘÍZA - KERAMIKA
· 2. 7. – 26. 7.
Pavel Drda „ALOHA“
- PLASTIKY A RELIÉFY
· 31. 7. – 30. 8.
Martin Micka
„NĚCO O VZTAZÍCH“ - OBRAZY
Letošní výstavní sezonu otevíráme výstavou, v níž představíme keramické práce absolventů a pedagogů Střední školy v Horní Bříze.
Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 5. června 2015 v 18 hodin pod titulem: SŠ Horní Bříza
„Pedagogové a první absolventi“ – keramika.
Hornobřízská Střední škola vznikla v roce
1949 jako odborné učiliště Západočeských keramických závodů, vyrábějících průmyslovou a
stavební keramiku – šamot, obkladačky a dlažby. V současnosti je zřizovatelem školy
Plzeňský kraj.
Od školního roku 2008–2009 byla nabídka
vzdělávacích oborů rozšířena o dva maturitní
obory s uměleckým zaměřením – Výtvarné
zpracování keramiky a Kamnářství. Studium
čtyřletých oborů je zakončeno maturitní zkouškou a absolventi získají maturitní vysvědčení.
Ve školním roce 2011–2012 zakončil studium první maturitní ročník a někteří absolventi
pokračovali ve studiu na vysokých školách výtvarného zaměření, anebo dále pracují v uměleckém oboru keramiky. Na této výstavě
představíme výběr tvorby úspěšných absolventů
a výstavu doplníme uměleckou tvorbou tří
pedagogů výtvarných oborů.
Přijďte zhlédnout závěrečné práce a současnou tvorbu nastupující výtvarné generace. Galerie je otevřena ve dnech úterý – neděle od 10 do
12 a od 13 do 17 hodin. Výstava potrvá do
28. června 2015.
Václav Hrůza, ak.soch., kurátor výstavy

Taneční kurzy
povedou opět manželé Alena
a Jaroslav Bolkovi z Milevska.
Začínáme v sobotu
5. září od 18 hodin – končíme Věnečkem
5. prosince 2015.
Kurzovné je 1 300 Kč. (10 x sobota od 18 – 21
hod., Prodloužená 18 – 22 hod., Věneček
18 – 24 hod. tj. celkem 12 sobot)
Podrobný rozpis jednotlivých kurzů najdete
během měsíce června na www.kdms.cz.
Můžete se těšit na kurz stolování.
Přihlášení si mohou od května zajít do kanceláře KD pro průkazku a zaplatit hotově,
nebo můžete zaplatit i na účet KD Soběslav
č. 19–0044450257/0100 a po telefonické dohodě vám pošleme průkazku poštou.
Těšíme se na vás v září.
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Nerudova 424, 392 01 Soběslav, info@kinosobeslav.cz, www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek:
hodinu před představením, e-mailem nebo na tel. 381 214 956.

Měsíc červen nám přinese tyto filmy
Bývalý dětský génius Frank (Clooney), naplněný rozčarováním ze
světa, ve kterém žije, a Casey (Britt Robertson), chytrá a optimistická
dospívající dívka, plná vědecké zvídavosti, se společně vydávají na nebezpečnou misi s cílem odhalit tajemství záhadného místa, ztraceného
kdesi v čase a prostoru, známého pouze pod názvem „ZEMĚ
ZÍTŘKA“. To, co na tomto místě budou muset vykonat, navždy změní
celý svět – a také je samotné… Sedmiletá Libby Day jako jediná přežila brutální masakr své rodiny. Matka a sestry byly zavražděny během
rituálního satanského obřadu přímo před jejíma očima. Za strašlivý
zločin byl na základě Libbyina svědectví odsouzen na doživotí její
bratr Ben. O 30 let později. Na Libby se obrátí tajný spolek s názvem
Kill Club, který prošetřuje známé zločiny. Nutí ji přezkoumat události
oné noci a znovu otevřít kapitolu života, ke které se již nikdy nechtěla
vracet. Na povrch vyplouvají skutečnosti, které vnášejí trhliny do jejího tehdejšího svědectví. Libby začíná pochybovat o pravdivosti věcí,
které jako dítě viděla. Znovu otevírá hluboko pohřbené vzpomínky na
tragickou minulost. Mysteriózní thriller „TEMNÉ KOUTY“ je adaptací knižního bestselleru slavné spisovatelky Gillian Flynn. Tou první
bylo rafinované kriminální drama Zmizelá… Film „POUTNÍK –
NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH PAULA COELHA“ vypráví o úžasné životní
pouti Paula Coelha, na jejímž konci se stal vypravěčem příběhů, které
fascinují miliony čtenářů. Hlavním zdrojem inspirace pro romány Paulo Coelha je jeho vlastní život… Špionážní komedie „ŠPIÓN“ vás nenechá vydechnout a má našlápnuto k tomu, aby se stala tou správnou
komedií léta 2015… Jurský park je nejvýdělečnější atrakcí na světě.
Minulé problémy jsou dávno zapomenuty a vedení přemýšlí, čím si zajistit ještě větší návštěvnost. Jejich projekty jsou úžasné, jen se neměly
vymknout kontrole. Praještěři z Jurského parku se vracejí v novém filmu „JURSKÝ SVĚT“ v produkci Stevena Spielberga… Pohádkový
příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové „SEDMERO
KRKAVCŮ“. Mladá dívka na sebe bere těžký úkol. Musí se pokusit
zachránit své bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla jejich matka. Je to příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také o síle slova, pravdě a
opravdové lásce... Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti
žluťoučcí a k sežrání roztomilí „MIMONI“ dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi s velkým P? Odpověď přináší animovaná komedie Mimoni, která z nich konečně a především zcela zaslouženě dělá hlavní
postavy jejich vlastního příběhu… Novou kapitolu děsivé hororové
série „INSIDIOUS 3: POČÁTEK“ napsal a režíroval její spolutvůrce Leigh Whannell. Tento mrazivý prequel, situovaný v době před strašidelnými zážitky rodiny Lambertů, divákům odhaluje osudy nadané
jasnovidky Elise Rainierové, jež se po jistém váhání rozhodne pomocí
svých schopností kontaktovat mrtvé, aby tak pomohla mladé dospívající dívce (Stefanie Scott), kterou si vybrala za svůj cíl nebezpečná nadpřirozená bytost… Zesměšnit člověka uveřejněním jeho nelichotivé
fotky či choulostivého videa na internetu vás může stát život. To je
v kostce příběh hororu „ODEBRAT Z PŘÁTEL“, který se jmenuje
jako jedna nepopulární možnost na nejoblíbenější sociální síti na světě. Nezvyklý název je na místě, protože tenhle velmi originální film,
který se stal pro online generaci doslova senzací, se celý odehrává na
internetu….
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám hezké filmové zážitky.

červen 2015
Hudebně literární seskupení

HAMAVE
srdečně zve všechny příznivce
krásné hudby na svatopetrský
koncert v neděli 28. června 2015
od 18.00 hodin
do kostela sv. Petra a Pavla
v Soběslavi.

Z kalendáře akcí pro Vás
na červen vybíráme:
· 1. 6. Hrátky pro děti – zábavný program

se soutěžemi pro děti z MŠ od 10 h, pro ZŠ
od 13 h v DDM

· 5. - 28. 6. SŠ Horní Bříza – Pedagogové a

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
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SOBĚSLAVSKÝ VARHANNÍ PŮLMARATON
úterý 23. června v 17.00 hod. (kostel sv. Víta) a 19.00 hod. (kostel sv. Petra a Pavla)
Rádi bychom vás i v letošním roce pozvali na již 7. ročník varhanního půlmaratonu, který se
koná za podpory Římskokatolické farnosti Soběslav a Kulturního domu města Soběslav.
Díky názvu si může mnohý čtenář představit běžecká klání, kterých je s nastupujícím teplým počasím dost a dost. Tímto ale podobnost se sportovní aktivitou končí. Přesto půjde o vynaložení dosud neobjevené síly a nadšení, jak ze strany návštěvníků této bohulibé akce, tak i ze strany
účinkujících, kterými jsou profesoři, studenti a absolventi českobudějovické konzervatoře.
Hlavními “účastníky” maratonu budou opět dva unikátní nástroje - barokní varhany v kostele
sv. Víta a romantické varhany v kostele sv. Petra a Pavla. Kromě těchto nástrojů uslyšíte i další klávesové, ale i jiné nástroje v různých, doposud netušených souvislostech a kombinacích. Budete se
moci potěšit i hudebním pozdravem dětí z vaší ZUŠ.
Nikdo z posluchačů není povinen “přetrpět” celý maraton. Je možné přijít či odejít kdykoli během obou koncertů (na kávu či zákusek).
Na setkání s vámi se těší jménem pořadatelů Miroslava Svobodová, profesorka Konzervatoře
v Českých Budějovicích a vedoucí varhanního oddělení.

první absolventi - výstava keramiky - Galerie v kostele sv. Marka, vernisáž v 18 h

· 6. 6. DĚTSKÝ FLORBALOVÝ DEN,

oslava 10. výročí založení florbalu v Soběslavi, dvůr KD od 13 do 17 h. AKCE
FLORBAL, hraje Happy Band, velký sál
KD od 20 h

· 7. 6. NOVITA – koncert v Českobratr-

ském evangelickém kostele od 19 h

· 10. 6. ZUŠ – koncert v Galerii v kostele

sv. Marka od 17 h

· 11. 6. Anonym Voice – koncert v kostele

sv. Marka od 19 h

· 12. 6. Čtvrtá noc v Blatském muzeu –

muzejní noc zaměřená tentokrát přírodovědně – Rožmberský dům od 17 do 21 h

· 13. 6. – 16. 8. Zkamenělý život – výstava

– Rožmberský dům, vernisáž 12. 6.

· 13. 6. Dobrovol – hudební festival na so-

běslavské plovárně od 14 h

· 23. 6. Soběslavský varhanní půlmara-

ton - kostel sv. Víta od 17 h a kostel
sv. Petra a Pavla od 19 h

· 24. - 25. 6. Pasování na čtenáře - slav-

nostní pasování prvňáčků obou soběslavských ZŠ na čtenáře, městská knihovna

· 28. 6. Svatopetrský koncert - HAMAVE

– kostel sv. Petra a Pavla od 18 h

Soběslavská starokatolická obec
srdečně zve širokou veřejnost
na přednášku prof. Jana Sokola
na téma:

Svoboda a co s ní?
Přednáška proběhne v evangelickém
kostele (u nádraží)
v pondělí 15. června
od 18:00 hod.

Soběslavský Čarofest
Druhý ročník soběslavského čarodějnického
festivalu na letišti se vydařil i letos. Ačkoli nás
celý den strašilo nepředvídatelné počasí, nakonec se umoudřilo, a všichni si tak mohli užít
skvělou atmosféru pálení čarodějnic.
Celý den probíhaly velké přípravy barů, pódia a soutěžních stanovišť. Spolu s moderátorem
Kamilem Tiffy Jayem jsme pro děti připravili
sedm různých stanovišť. Za každou soutěž děti
dostaly sladkou odměnu. Tímto bych velmi ráda
poděkovala všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli s jednotlivými stanovišti. Nejoblíbenějším stanovištěm se letos stalo malování na
obličej. Po celém letišti chodily dětičky s krásně
namalovanými obrázky. Touto cestou opět děkujeme paní Martině, že se ujala malovaní a dětem tak zpříjemnila čarodějnické odpoledne. Po
soutěžích už byl čas na vyhlášení nejlepší masky malé čarodějnice, kdy se děti vyřádily u oblíbených dětských písniček. První cenou byl
poukaz do restaurace Beseda, za což patří velký
dík Michalu Štefkovi za jeho sponzorský dar.
Stejně jako loni nechyběl venkovní parket,
který byl připraven pro čtyři mladé, nadějné kapely. Letošní kapely podaly velice rozmanité
výkony. Soběslavská skupina Náhodný Výběr,
která odstartovala hudební část programu, oslo-

vila nejen dospělácké, ale i dětské publikum.
Svými nabitými písničkami kluci bavili všechny přítomné. Okolo 20. hodiny večerní, kdy se
připravoval čarodějnický oheň k zapálení, už
zvučila kapela Hodně Podně. Za kapelu můžu
říci, že jsme si koncert velmi užili. Děkujeme
všem fanouškům za podporu a za atmosféru,
kterou přítomní vytvořili. Po nás už byli připraveni bechyňští VO106 a celý hudební večer
uzavřela Budějická kapela Pirates of the pubs.
Velký dík samozřejmě letí k panu Lohonkovi,
který se celý večer staral o skvělý zvuk. Stejně
tak díky DJ Pekárnovi, který zajistil hudební doprovodný program, spolumoderování a after
party v podobě známých hudebních pecek a
v neposlední řadě Tomáši Kocourkovi, který
přispěl k zajištění hudebního bloku večera.
Nesmíme zapomenout poděkovat městu Soběslav, Aeroklubu Soběslav, všem dobrovolníkům, kteří přispěli na kulturní program dne,
firmě Mattoni, Stock Plzeň, Semtex, Budějovický Budvar a Autovrakovišti Soběslav. O skvělé
občerstvení v podobě steaků, klobás či jiných
pochutin se stejně jako o naši žízeň skvěle postarali kluci za barem. Organizátorům Petru Přibylovi a Michalu Štefkovi děkujeme za
vydařený čarodějnický festival!
Nina Cibulková
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lých. Některé skrývají zkamenělý pozůstatek života, jiné jsou dokladem dramatického vývoje
naší Země.

4. NOC V BLATSKÉM MUZEU
„Noc dávno zaniklých světů“

NEBE, PEKLO, RÁJ
Ještě jste nebyli na naší letošní, už 11. výstavě keramiky? A pamatujete si z dětství na papírovou skládačku Nebe, peklo, ráj? Jak lze tento
název spojit s tématem výstavy keramiky, se
přijďte podívat do Rožmberského domu v Soběslavi denně kromě pondělí až do soboty 6. 6.
Všechna vystavená díla vytvořili děti i dospělí v
kroužcích a kurzech soběslavské pobočky DDM
Tábor vedených Janou Povondrovou. Uvidíte
opravdové keramické peklo, nebe a hlavně ráj!

V souvislosti s výše zmíněnou výstavou
Zkamenělá minulost jižních Čech Vás již počtvrté v Soběslavi zveme k návštěvě muzea během tzv. muzejní noci. Festival muzejních nocí
probíhající každoročně na přelomu května a
června po celé České republice se stal doslova
fenoménem českých muzeí a galerií začátku 21.
století. Husitské muzeum v Táboře se k festivalu přidává od roku 2011, letošní táborská muzejní noc proběhne v pátek 5. 6. a v jejím rámci
bude otevřena výstava Jan Hus 1415/2015, největší výstavní projekt muzea v jeho historii.
V Blatském muzeu chceme po nocích „loutkové“, „blatské“ a „rožmberské“ tentokrát zaměřit
Vaši pozornost přírodovědným směrem, i když
opět nebude chybět ani další kulturní program.
Vše se odehraje v pátek 12. 6. na zahradě a
v expozičních i výstavních prostorách Rožmberského domu. Stejně jako v případě paleontologické výstavy se na muzejní noci podílejí i
naši kolegové ze sdružení Naše historie a Správy Chýnovské jeskyně.

Program muzejní noci 12. 6. 2015:
· 17:00 – 21:00 volná prohlídka Rožmberské·

ZKAMENĚLÁ MINULOST
JIŽNÍCH ČECH
Během muzejní noci 12. 6. anebo poté až do
9. 8. denně kromě pondělí Vás v Rožmberském
domě zveme na dobrodružnou cestu za krásou
dávno zaniklých světů – na výstavu Zkamenělá
minulost jižních Čech s podtitulem Dřevo a jihočeská krajina v toku času. Výstavu pořádáme
ve spolupráci s táborským občanským sdružením Naše historie za partnerské spolupráce Jihočeského kraje, Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích a Správy Chýnovské jeskyně.
Pojďte spolu s námi objevovat podobu okolí
svého domova před mnoha miliony lety. Budete
velmi překvapeni, jak kdysi vypadala krajina
v místě, kde dnes žijeme. Víte například, že
před geologicky celkem zanedbatelnou dobou,
před nějakými dvaceti až čtyřiadvaceti tisíci
lety, bylo Táborsko pustou pouští? Před patnácti
miliony lety se nám tu naopak vlnilo teplé a
mělké moře, ve kterém se proháněli dvacetimetroví žraloci, a v prvohorách zde zase rostl tropický prales. To vše (a mnohem více) se dozvíte
na výstavě shrnující paleontologické poznatky
z jižních Čech. Vedle „regionálních“ zkamenělin
budou představeny i ukázky fosílií z celého světa, které jsou chápány jako vůdčí zkameněliny
nebo nejtypičtější zástupci života pro jednotlivá
geologická období. Kromě fosílií budou vystaveny i ukázky různých hornin, které v regionu v daných dobách vznikaly. V každém kameni je
nesmazatelně zapsán příběh dob dávno minu-

·

·

·

ho domu a jeho expozic
18:00 slavnostní zahájení výstavy Zkamenělá minulost jižních Čech
18:30 Na výstavu s hrabětem Kašparem
Šternberkem – kostýmovaná komentovaná
prohlídka výstavy, při níž s humorem poznáme i jednoho z nejvýznamnějších přírodovědců 19. století, slavného paleontologa a
zakladatele Národního muzea v Praze
19:00 Jak se stát paleontologem – hravé úkoly pro děti, které v závěru mohou objevit originální zkameněliny z prvohorního pralesa a
odnést si domů kousek života z doby před
300 miliony lety
20:00 Flying Parties – slavné české i světové
hity 60. – 90. let v podání Josefa Duška a Ivana Kubáta, táborských zpěváků a kytaristů
s bohatými zkušenostmi z pražské i brněnské
muzikálové scény

ANTONÍN ŠKODA (1935 – 2000)
K nedožitým 80. narozeninám a současně
k 15. výročí úmrtí sochaře a keramika Antonína
Škody (3. 11. 1935 – 14. 5. 2000) pořádáme ve
Weisově domě ve Veselí nad Lužnicí od 9. 6. do
26. 7. výstavu věnovanou jeho dílu. Antonín
Škoda se narodil v Soběslavi, ale dětství a celý
život prožil ve Veselí nad Lužnicí. Školu absolvoval v roce 1953, byl přijat na UMPRUM, ale
studium ukončil předčasně. Byl členem výtvarných skupin Jih a Klub a členem Svazu československých výtvarných umělců. Pravidelně
vystavoval doma i v zahraničí. Jeho jméno je
výrazně spojeno s výrobním družstvem Jihotvar, pro které v 60. letech navrhoval výrobky.

červen 2015
Zrealizováno jich bylo asi 600, Jihotvar se tehdy
stal pojmem a Antonín Škoda se zařadil ke špičce tehdejších českých keramiků. Po odchodu
z Jihotvaru na počátku 70. let se věnoval volné
tvorbě a realizoval četná díla ve spojení s architekturou, a to jak v interiérech, tak i v exteriéru.
V 90. letech se vrátil k drobnější keramice, poslední jeho díla vznikla v hrnčírně v Klikově. Keramika Antonína Škody je charakteristická
velkou lyričností, vtipem, častými pohádkovými motivy. Je rozptýlena mezi lidmi, bohužel
souhrnně není vystavena. Antonín Škoda je
podle názoru řady svých kolegů dodnes nedoceněným umělcem evropského významu.
Slavnostní vernisáž proběhne v pondělí 8. 6.
od 17:00. Její součástí bude také představení
knihy vzpomínek na Antonína Škodu, vydané
k jeho letošním výročím. Kniha bude v muzeu
k prodeji po celou dobu trvání výstavy.

PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM
Již potřinácté Vás letos zveme na výpravy do
přírody, které pořádá Blatské muzeum ve spolupráci s dalšími partnery v regionu. Aktuální
program najdete v letácích, které jsou k dispozici v muzeu, anebo na internetových stránkách
www.blatskemuzeum.cz v oddíle Exkurze.
Z červnové nabídky vybíráme:
· sobota 13. 6.
Příroda Borkovických blat
botanicko-entomologická exkurze do přírodní
rezervace a evropsky významné lokality
vedoucí: RNDr. D. Abazid a RNDr. J. Řehounek
sraz: Borkovická blata, parkoviště na začátku
naučné stezky (cca 2 km SV od Mažic), 9:00
· sobota 27. 6.
Houby chýnovských vápenců
exkurze za letními druhy hub rostoucích v přírodních rezervacích Kladrubská hora a Pacova
hora, vedoucí: Pavel Špinar
sraz: Chýnovská jeskyně, parkoviště, 9:00
Na všechny muzejní akce Vás srdečně zvou
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček
Dobrovolníci z Dobrovolnického centra
střediska Rolničky pořádají 4. ročník festivalu DOBROVOL v sobotu 13. června
2015 na plovárně v Soběslavi. Od 14 hodin
bude zahájení odpoledního programu, kde
vystoupí divadla pro děti, Gladiators, Císařský regiment a dále s doprovodným programem adrenalin park a creative park. Od 18
hodin se pak zahájí hudební produkce, kde
vystoupí kapely Fast Food Orchestra, Vees,
CCTV Allstars, Red Baron Band, Pátrači a
Umajam a v nočních hodinách proběhne
také fire a laser show skupiny Totálně roztočení. Během celého festivalu bude probíhat
chillout v šapitu Studia Savec. Výtěžek této
akce je určen na letní a podzimní pobyty pro
40 dětí, dospělých s postižením a dobrovolníků.
Renata Gargulová
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ZE SOBĚSLAVSKÝCH MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Duhové okénko
Vystoupení
Několikrát do roka se děti
z duhové školky, většinou předškoláci, vydávají do Senior
domu, aby tam svým vystoupením potěšily jeho obyvatele. Babičky a dědečkové je za zpívání a tancování vždy odmění
vlastnoručně vyrobenou hračkou. Spolupráce se
Senior domem nás velmi těší a jsme rádi, že naše
návštěvy zde se staly tradicí. Děti z hnědé třídy letos opět svým zpěvem a tancem zpestřily členskou
schůzi Svazu tělesně postižených místní organizace Soběslav v KD Národ.

Den Země
22. dubna slaví svátek naše planeta. My jsme
se rozhodli, že pro Zemi něco uděláme. Každá třída oslavu pojala po svém. Třídili jsme odpad, sbírali jsme odpadky v okolí školky, udělali jsme si
pěší výlet k čističce odpadních vod. Děti si vyrobily papír, tvořily z odpadních materiálů. Povídali jsme si o tom, jak naši planetu můžeme chránit a co můžeme my všichni udělat pro to, by nám tu bylo dobře.

Čarodějnický rej
Kdybyste 30. dubna otevřeli dveře do naší školky, možná byste se lekli. Třídami i po chodbách se proháněli čarodějnice a čarodějové, na koštěti
i bez, nosaté, s bradavicí, zkrátka všechny, jaké si jen můžete představit.
Společně jsme si zatančili, proletěli slalom na košťatech starých i moderních. Malí čarodějové a malé čarodějky si vyzkoušeli svou odvahu při
ochutnávce poslepu. Všichni jsme si poslední dubnový den moc užili.

Dárek pro maminky
„Maminko, maminko, víš, co se děje? Víš, proč se právě dnes obloha
směje?“ Byl tu svátek matek a s ním i vystoupení pro maminky. Děti si
pro mamky připravily spoustu písniček a tanečků, pozvaly je na cestu kolem světa, zahrály jim minioperku, vyzvaly je na tanec. Nakonec maminkám předaly vlastnoručně a z lásky vyrobené dárečky a společně si
popovídaly u slavnostně prostřeného stolu.
Zaměstnanci MŠ DUHA

MŠ Nerudova
Čarodějnický rej
Každým rokem se děti těší
na čarodějnický rej v mateřské škole. Co to vlastně znamená? Děti přišly 30. dubna
do mateřské školy v maskách
čarodějnic a čarodějů. Bylo se opravdu na co dívat. Velkým překvapením byly dvě staré ježibaby, které tančily před vchodem mateřské školy a
vítaly všechny kamarády a kamarádky – děti
proměněné díky svým maminkám v malé čarodějnice. Ve vstupní chodbě MŠ na děti vykukovaly od stropu papírové čarodějnice. Hadi a

pavouci se proplétali v sítích. Atmosféru čarodějnického dne umocnily „přestárlé“ ježibaby
/paní učitelky/, které tančily a rejdily se svými
dětmi na třídách. Po bujarém veselí jsme se s dětmi vydali průvodem do ulic města. Pro obyvatele
Soběslavi jsme připravili malé pozdvižení a neuvěřitelnou podívanou. Malé čarodějky a čarodějové se všem moc líbili.

Kloboukový den
V letošním školním roce jsme se rozhodli oslavit svátek matek netradičně, a to společně na
školní zahradě akcí „Kloboukový den“, který se
uskutečnil v úterý 12. 5. v odpoledních hodinách. Maminky ani děti nezklamaly a přišly
v krásných kloboučcích. Každý byl zvláštní a
pokračování na str. 12
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dokončení ze str. 11

ojedinělý. Pro všechny byl připraven bohatý program. Děti udělaly maminkám velkou radost. Z každé třídy připravily paní učitelky s dětmi krátké hudební vystoupení. Malí zpěváčci a tanečnice byli odměněni
zasloužilým potleskem. Na řadu přišla diskotéka Honzy Pince, která rozpohybovala malé i velké diváky.
Velkým překvapením a zároveň třetí částí programu bylo vystoupení
břišních tanečnic. Maminky i děti se měly na co dívat. Při první taneční
produkci utichlo špitání dětí i rodičů. Vystoupení břišních tanečnic hltali
očima všichni. Bouřlivý potlesk byl zasloužený a dlouhý. Poslední částí
programu bylo malé občerstvení. Všem vyhládlo, a tak si všichni dali
s chutí opečené buřtíky, které připravily naše paní kuchařky. Díky. Maminky si pochutnaly na dobrém kafíčku, děti na ovocné šťávě či čaji. Rozdávaly se i nafouklé balonky. Kloboukový den se určitě vydařil. Díky
všem maminkám, které přivedly své dětičky na tuto akci. Udělaly radost
nejen sobě, ale i jim.
Vedení mateřské školy děkuje J. Pincovi - hudební produkce, dále břišním tanečnicím – B. Menglerové, M. Zaviačičové a J. Helm – Musilové za
krásný taneční zážitek. Nesmíme zapomenout na pana Boušu, který zajistil pro maminky kafíčko a pro děti balonky.
Kolektiv MŠ Nerudova

Naše školka slavila spolu s mnoha dalšími školami celé Evropy desáté narozeniny mezinárodního projektování v eTwinning. Děti z hvězdičkové
třídy „upekly“ dort z písku.

ZŠ Komenského
Dopravní soutěž
V úterý 28. 4. a ve středu
29. 4. se konala dopravní
soutěž mladých cyklistů.
Školní kolo se skládá ze
dvou částí – pravidel silničního provozu a jízdy
zručnosti. Ve spolupráci s pracovnicemi DDM
v Soběslavi jsme připravili trať s překážkami,
kde všichni závodníci předvedli, jak obratní a
šikovní při jízdě na kole jsou. Počasí nám přálo,
a tak si závodníci soutěž užili. Všichni se snažili, a proto jim za účast i za pěkné výkony patří
poděkování.
Nejlépe si vedli Eliška Zwettlerová, Radka
Vopavová, Lukáš Menhart a Václav Petráň.
Toto družstvo reprezentovalo školu na okresním kole v Táboře 12. 5. 2015. I když na medaile nedosáhli, děkujeme jim za snahu a za dobrou
reprezentaci školy.
Romana Bláhová

národní matematické soutěže PANGEA. Tam
se Míša Pejšová ze ZŠ Soběslav Komenského
probojovala jako nejlepší Jihočech ve své kategorii (7. ročníky). V pondělí se tedy vydala do
boje s ostatními účastníky finálového kola. Za
60 minut vyřešila 25 složitých úloh. Míša skončila ve své kategorii na druhém místě v konkurenci matematiků z celé republiky! Získala
věcné dary a také nezbytnou medaili.
Za celou školu blahopřejeme k vynikajícímu
úspěchu a přejeme tu nejsvětlejší budoucnost.
Mgr. Štěpán Ježek

Jak 6. A naložila s výtěžkem z jarmarku
Dne 31. března se konal na Základní škole
Komenského školní jarmark. Přestože jsme takový trh pořádali poprvé, těšil se nakonec velkému zájmu a byl velmi úspěšný.
Přibližně týden před školním jarmarkem
jsme se ve třídě rozhodli, že případný výdělek

darujeme Útulku pro opuštěné psy v Táboře. Nikdo si neuměl představit, o jak velkou částku
půjde. Nakonec nám večer po akci přišla SMS
od třídního učitele L. Lise, že jsme vydělali
3283 Kč. Tak velkou sumu nikdo nečekal.
Peníze jsme předali ve čtvrtek 23. dubna
osobně. V útulku se nás ujala velice sympatická
paní. Předali jsme jí peníze, psí hračky, granule,
konzervy a další drobnosti. Paní nás poté provedla útulkem a poodkryla nám většinou smutnou minulost pejsků, kteří čekají na pomoc.
Všem bylo jasné, že po pohledu do smutných
psích očí jsme peníze darovali na správné místo.
Přestože jsme útulek opouštěli v trochu pochmurné náladě, výlet jsme si užili. Doufáme,
že příští rok se bude tato akce konat znovu a
umožní nám přispět na další dobrou věc.
Michaela Hybšová a Pavlína Antochová, 6.A

Školní olympiáda 1. stupně
Dne 5. května se žáci 1. stupně přesunuli na
stadion, kde se konala každoroční školní olympiáda. Každá ze zúčastněných tříd měla svoji
vlajku a třídní trička. Po slavnostním složení
olympijského slibu byly závody zahájeny.
Celé dopoledne žáci závodili v jednotlivých
disciplínách s největším nasazením. Diváci i
spolužáci fandili všem sportovcům a ti se snažili
o co nejlepší výsledky.
Ti nejlepší byli oceněni medailemi, diplomy
a věcnými cenami. V celkovém pořadí tříd
zvítězila 4. A, na druhém místě se umístila 5. A
a třetí byla 3. A.
Žáci si dopoledne moc užili a už se těší na
příští olympiádu. Děkujeme všem rodičům, kteří naše malé sportovce sponzorsky podpořili.

Úspěch v matematické soutěži
Míša Pejšová potvrdila své výsostné postavení mezi mladými matematiky nejen v jižních
Čechách, ale i v celém Česku. Dne 4. 5. 2015
proběhlo v Praze finálové celostátní kolo mezi-

Nejlepší sportovci 1. stupně
4x zlato: Koloušková Bibiana
3x zlato: Krejčí Radim, Zabloudilová Ema, Petrásek Filip, Plachá Rosalie
2x zlato: Štefanová Adéla, Fogl Adam, Holcová
Michaela, Tučková Veronika
Jana Žaldová
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ZŠ E. Beneše
Tenisová hvězdička
Adriana Beránková
Adriana Beránková je žákyní
5.B ZŠ E. Beneše a patří k nejnadanějším tenistkám v České
republice. Tenis začala hrát v pěti letech pod vedením trenéra Martina Jankovského, který ji zasvětil do světa tenisu.
Její výkonnost rychle rostla. Netrvalo dlouho a jejího talentu si všimli v Praze, kde dostala
od letošního roku možnost hájit barvy klubu
Sparta Praha.
Marie Růžičková
kou část a skončila na 7. místě. Oběma žákyním
děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Mgr. Eva Radostová

DOPRAVKA NÁM JDE
V úterý 12. 5. se v Táboře uskutečnilo za
podpory města Tábor, BESIPu a Jihočeského
krajského úřadu okresní kolo dopravní olympiády. Mladší družstvo ve složení Lukáš Gabriš
(5.B). Karolína Podlahová (5.C), Vendula Be-

Mladší družstvo
náková a Michael Švadlena (oba 6.A) celkově
obsadilo 2. místo. Nejlepší z nich byl Lukáš
Gabriš, který zajel nejlepší jízdu zručnosti
s pouhými dvěma trestnými body. Starší žáci
nezůstali pozadu a skončili celkově také jako
druzí v pořadí. Naši školu reprezentovali: Amálie Šťastná (8.A), Zuzana Srncová, Jiří Brt a Jan
Soukup (všichni z 8.B). Žákům gratulujeme a
děkujeme za účast!
Mgr. Lenka Kubešová

Štafetový pohár

Dnes se na zápasy připravuje pod vedením
pražských trenérů každý den.
Tréninky jsou fyzicky velmi náročné a vyčerpávající. Trénuje 5x týdně a víkendy tráví na
turnajích. Nesmírnou oporou jsou pro ni rodiče.
Adrianka ohromuje nejen svým jednorukým
bekhendem, ale hlavně svou houževnatostí, pílí
a talentem.
I přes velké časové vytížení zvládá školu na
1*. Jejím dalším koníčkem je čtení knížek a psaní do školního časopisu.
Mezi největší úspěchy bezesporu patří druhé
místo na mistrovství ČR 2014 ve čtyřhře mladších žákyň. Také se stala sportovním talentem
okresu Tábor pro rok 2014.
Momentálně se pohybuje na 3. - 4. místě
v absolutním žebříčku mladších žákyň. Účastní
se nejvyšší české soutěže v rámci ČTS a také
mezinárodních turnajů Tennis Europe Junior
(turnaje pouze pro ty nejlepší).
Adriance přejeme pevnou a rychlou ruku, ale
také mnoho dalších úspěchů v nadcházejících
sezónách.
Jan Podlaha

Starší družstvo

Minulý měsíc se naše škola přihlásila do
soutěže štafetového běhu. Vybraní běžci z 2., 3.,
4. a 5. třídy trénovali s paní učitelkou Míšou
Šmídovou a Anetou Cvrčkovou. Okresní kolo
jsme úspěšně zvládli v Táboře na stadionu Míru
v pondělí 27. 4. Proč říkám úspěšně? To proto,
že děti vybojovaly postup do kola krajského,
které probíhalo v Českých Budějovicích
15. května. Konkurence zde byla opravdu velká,
ale naši svěřenci se toho zhostili s odvahou a
z celkového počtu 16 škol jsme se umístili na
8. místě. Za účast a reprezentaci školy žákům
děkujeme.
Mgr. Aneta Cvrčková

Biologická olympiáda
Ve čtvrtek 9. 4. se dvě žákyně naší školy
zúčastnily Biologické olympiády Rudolfa Kurky pořádané SOŠ ekologickou a potravinářskou
ve Veselí n. Luž. Marie Růžičková soutěžila
v zoologické kategorii, výborně si poradila
s otázkami o přírodě Třeboňska a obsadila krásné 2. místo. Amálie Šťastná si vybrala botanic-

Zleva: Roman Řezníček, Daniel Potušňák, Adriana Beránková, Lucie Holubová, Agáta Červenková, Jakub Vorel, Karel Bezpalec, Barča Novotná, Jiří Bartáček, Kačka Břešťáková, Anežka Novotná, Adéla Podlahová, Jindřiška Souhradová, Nicol Balounová, Adam Kolba, Petr Roško

14

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

červen 2015

Základní škola praktická
Ve čtvrtek 7. května proběhlo na stadionu okresní kolo lehkoatletického čtyřboje. Z našich žáků postoupili do krajského kola, které se uskuteční
20. května v Jindřichově Hradci, Jan Bartoň a Tereza Sinuová. Oběma závodníkům držíme palce a věříme, že si přivezou domů další medaile a postoupí mezi nejlepší z celé republiky.

Poctiví nálezci
Ve středu 6. května našli P. Kolář, P. Koubek, V. Vokůrka a T. Míka
v parku u školy mobilní telefon a odevzdali jej do ZŠ Komenského. I přesto, že takové činy by měly být samozřejmostí, nás reakce našich žáků velmi potěšila. Maminka chlapce, kterému telefon patřil, jim přišla osobně
poděkovat s nemalou odměnou.
Mgr. Jana Drsová

â

Se Semafórem
na aktuální téma
Jak s dětmi mluvit o sexu III. díl
Děti s postižením:
Mentální postižení - bude potřeba poskytovat informace v malém množství a v jednoduchých, základních a konkrétních pojmech.
Možná se také intenzivně soustředit na chování.
Naučit vaše dítě, aby přiměřeným způsobem
projevovalo fyzickou náklonnost a vysvětlit
mu, co je považováno za nepřiměřenou fyzickou náklonnost (jako například objímání cizích
lidí), které chování je přijatelné na veřejnosti a
které pouze v soukromí.

LETNÍ TÁBOR
DÍRNÁ 2015
Spolek Karvánek
Máš už dost hraní her doma na tabletu?
Chceš strávit pár dní s kamarády
na čerstvém vzduchu?
Neváhej a přihlas se na dětský tábor
do DÍRNÉ!
Jsi-li žákem 1. – 9. třídy, sbal si kufry
a pojeď s námi!
Kdo pojede, neprohloupí,
těšíme se na vás, děti!
Kde: na louce za zámeckým rybníkem u
obce Dírná (3 km od zámku Červená Lhota,
12 km od Soběslavi)
Kdy: 2. 7. - 11. 7. 2015
Děti spí ve dvoulůžkových stanech s dřevěnými podsadami.
Cena: 2 100,- Kč (v ceně je zahrnuta doprava, ubytování, stravování, pitný režim, materiál na výrobky všech dětí a odměny pro děti)
Kontakty: Kamil Rosa – tel.: 775 384 473,
e-mail: KamilRosa@seznam.cz

Zrakové nebo sluchové postižení - vaše
dítě může být schopné dokonale porozumět pojmům a faktům týkajících se sexuality, ale může
potřebovat speciální materiály představující
dané téma.
Fyzické postižení - vaše dítě může být
schopné dokonale porozumět pojmům a faktům
týkajících se sexuality, přesto může potřebovat
specifické informace o tom, jak jeho postižení
působí na jeho projevy sexuality a podílení se na
sexuálním vztahu.
Poruchy učení - vaše dítě možná bude potřebovat jen určitou změnu tempa a způsobu,
kterým je informace představována. Proto je důležité určit, jak působí postižení vašeho dítěte
na jeho schopnost učení, abyste mohli s odborníky, kteří se vaším dítětem zabývají, vymyslet
individualizovaný plán, jak vaše dítě efektivně
poučit o sexualitě.
Závěrem bych ráda poděkovala za spolupráci celé redakci Soběslavské hlásky, pedagogům
a vedení ZŠ Benešova, OSPODU města Soběslav a nejvíce všem dětem, žákům, studentům a
rodičům za spolupráci.
Těšíme se na viděnou v příštím roce
Příjemné letní prázdniny všem čtenářům přeje
Semafór o.s.

Informace z DDM
· V pondělí 1. června

od 9.30 hodin pořádáme v parku u DDM
v rámci Dne dětí zábavné soutěžní dopoledne pro děti z mateřských škol, od 13.00 hodin pro školní
družiny ZŠ. Pro děti budou připraveny hry
a soutěže a také sladké odměny.
· Ve středu 3. června zveme veřejnost od

17.00 hodin na veřejné vystoupení zájmových kroužků Orientálních tanců,
které se koná v sále domu dětí a mládeže.
K vidění budou tance, které se děti naučily
během celého školního roku.
· V pondělí 8. června pořádáme od 15.00

hodin šachový turnaj pro děti. Zúčastnit
se mohou začátečníci i pokročilejší hráči
této „královské hry“ od 6 do 15 let.
Nejlepší účastníci turnaje obdrží diplom a
věcnou cenu.
· V pátek 19. června od 18.00 do 21.00

hodin zveme děti od 12 let na Diskotéku, která se bude konat v sále DDM.
Prvních pět účastníků obdrží bonus –
vstupenku zdarma, každý desátý získá
malý dárek.
O dobrou zábavu se postará DJ Miloš.
Cena vstupného: 30 Kč, členové zájmových kroužků DDM 20 Kč.
J. Kohoutová
Informace na www.ddmtabor.cz
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Rolnička děkuje
Diakonie ČCE – středisko Rolnička pořádala v dubnu 14. ročník veřejné pouliční sbírku
v 11 městech Jihočeského kraje. V Soběslavi
jste mohli dobrovolníky ve žlutých tričkách se
zapečetěnou pokladničkou potkat ve čtvrtek
16. dubna.
S velkým potěšením můžeme napsat, že
v Soběslavi lidé do našich pokladniček přispěli
částkou 18.594,- Kč, výtěžek ve všech 11 městech byl 207.950,- Kč. Tyto peníze jsou určeny
na otevření Obchodu dobré vůle, tedy obchodu
s věcmi z druhé ruky, který dává práci lidem
s postižením. Vznikne zde 8 pracovních míst
pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Stavební práce na obchodu byly již ukončeny a částečně uhrazeny právě z výtěžku
letošního ročníku Rolničkových dnů. Nyní na-

kupujeme vybavení obchodu, montujeme regály a vybalujeme zboží. Od června náš Obchod
dobré vůle můžete navštívit v budově bývalé
8. ZŠ na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře.
Děkujeme studentům Gymnázia Soběslav
za pomoc při sbírce, nestálému dubnovému počasí, že k nám bylo milosrdné a celou dobu konání sbírky nám přálo, a samozřejmě všem
lidem ze Soběslavi, kteří nám přispěli.
Děkujeme!
Vaše Rolnička
PS: Pokud máte doma nepotřebné, ale funkční
věci, můžete je darovat Rolničce. My je oprášíme, vystavíme a prodáme v Obchodu dobré
vůle. Takže nám pomůžete nejen finančně, ale
hlavně dáte práci lidem s postižením. V případě
zájmu můžete kontaktovat vedoucí Obchodu
dobré vůle na telefonu 739 386 087 nebo na
e-mailové adrese obchod@rolnicka.cz. Více informací se dozvíte na našich webových stránkách www.rolnicka.cz.
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S dětmi na
„koňském“ víkendu
První a nový počin hlásíme z I MY!
Víkendový pobyt pro sourozence dětí s postižením se povedl z pohledu dětí, psycholožky, poradkyň i dobrovolníků.
Jedenáct sourozenců dětí s postižením si od
pátku 24. do neděle 26. dubna na Ranči Apollo
v Pošumaví užívalo nádhernou přírodu, koně,
bezpečný prostor pro sdílení a sounáležitost.
Trošku jsme se obávali nesourodé skupiny
(od 7 do 16 let) i naprosto nové zkušenosti, ale
byli jsme příjemně překvapeni komunikativností dětí i jejich schopností vytvořit rychle
kolektiv, hrát si a sdílet.
Díky skupinám s psycholožkou Jitkou Balcarovou dokázaly mnohé děti vypovědět, co je
trápí a uvolnit své pocity.
Co o víkendu děti napsaly:
„Je tu hezké okolí a krajina. Jsou tu všichni
hodní, zvířata jsou hodná a hezká. Dům je hezký a vaří dobře. Není tu nic, co by se mi nelíbilo,
jen se bojím sednout na koně.“
„Mně se líbilo ježdění.“
„Poznal jsem hodně kamarádů.“
„Líbily se mi skupinky s Jitkou.“
Děkujeme dobrovolnicím Anežce Ochové,
Editě Zelenkové a Míše Hrubé. Děkujeme Nadaci Člověk člověku, která podpořila pobyt letošní i příští v roce 2016 a Beatě Kohoutové za
skvělé zázemí a vyjížďky s koníky.

Okénko Soběslavské chasy mladé
Oslava příchodu jara
Každý rok na 30. dubna se koná na soběslavském náměstí velká sláva, při které
se staví máje. Tento dosud živý lidový zvyk oslavuje konec zimy a vítá příchod
jara. Ani letos tomu nebylo jinak. Aby se celá akce vydařila, bylo třeba vše v dostatečném předstihu
pečlivě naplánovat a připravit. A to od pokácení, opracování a zdobení samotné máje až po zajištění
občerstvení a hudební produkce, které budou zpříjemňovat celý večer.
Jako každý rok jsme se na náměstí sešli všichni v hojném počtu, a proto nebyl žádný problém
máj, pouze s pomocí lan, vzpěr a silných mužů, postavit. Na oslavu vztyčení máje si letos Soběslavská chasa mladá připravila vystoupení na téma „Svatojánské čarování“, které má souvislost také
s pálením ohňů. Pálení ohňů je dalším lidovým zvykem spjatým s nocí z 30. dubna na 1. května, zvanou také Filipojakubská nebo Valpuržina noc. Protože nám počasí přálo, strávili jsme i letos pod
májí velmi příjemný večer. Aby si nikdo netroufl naši krásnou máj porazit a mohla být na několik
týdnů chloubou města, několik silných jedinců hlídalo máj až do rána.
Na závěr bychom rádi poděkovali zejména Kulturnímu domu města Soběslavi za pomoc a poskytnuté zázemí, ale i všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu celé akce. Budeme se těšit, že se za rok všichni sejdeme a opět společně přivítáme příchod jara.
Klára Součková, www.chasamlada.info

PUSŤ KAČKU i TY!
Za 50 Kč si kupte startovní číslo své závodní
kačky a pomáhejte tak s námi pomáhat! Můžete
vyhrát bezva ceny, ať se na závod gumových a
nafukovacích kaček v divoké vodě přijedete
podívat anebo ne. Radši však přijeďte, bude to
stát za to - 7. června od 15 hodin ve vodáckém
kanálu v Českém Vrbném u Budějovic, vstup
zdarma. Těšte se s dětmi na interaktivní hry, divadlo, hřiště, dílny...Prostě na příjemné odpoledne v přírodě se zázemím restaurace a
především zábavný charitativní závod.
Podívejte se na www.pustkacku.cz hned teď
a rezervujte si číslo online!
Předem děkujeme za podporu služeb pro rodiny dětí s postižením a osob s autismem, kterým pomáháme my v I MY a APLA JC.
Za I MY, o.p.s. Klára Csirková
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Oslava Dne matek Sdružené obce baráčníků Soběslav
nervů, se spoustou životní energie, popřál rychtář všem přítomným tetičkám a dalším ženám a pozvedl skleničku vína k přípitku na zdraví. Každá
žena dostala malý dárek.
Po sezení následovalo pohoštění. K dobré náladě nám hrál pan Šubrt
na harmoniku a doprovázel ho na vozembouch pantatínek soused Líkař.
Nechyběla ani hra o štěstí.
Ještě bych chtěla pozvat do naší baráčnické obce nové tetičky a sousedy, kteří mají rádi kroje a zvyky a chtějí se zapojit do udržování starých
tradic a zvyků, účastnit se zájezdů a dalších akcí. Kontakt je 725 881 119.
tetička Kastnerová, syndička a kronikářka OB Soběslav
Foto: Kastner Václav
Dne 9. 5. soběslavští baráčníci oslavili v restauraci U Černé kočky Den
matek. Zahájil jej rychtář soused Kastner, který srdečně přivítal všechny
přítomné. Jelikož si v květnu připomínáme 70. výročí konce 2. světové
války, vzpomněli jsme i na ty, kteří zemřeli při osvobozování a v koncentračních táborech. V té době položilo své životy také mnoho vlastenců
z řad baráčníků. Následovalo vystoupení skupiny M. Moravcové - mažoretky a roztleskávačky. Bylo velmi pěkné, děvčata ukázala, jak umí pochodovat a následně předvedla hvězdy a kotouly.
Ve vzdělavatelské zprávě si tetička vzdělavatelka Musilová připravila
zajímavé povídání o historii Soběslavi.
Pěkných 75 let se dožívá tetička Sommerová. Rychtář soused Kastner
a tetička gratulantka Šimků jí předali k narozeninám dárkový balíček.
Naše posezení pozdravila paní Hovorková a tetička Zvánovcová za sokoly. Paní Hovorková hovořila o dobré spolupráci mezi baráčníky.
Kronikářka města paní Klimešová nám připomněla historii oslav Dne
matek a zarecitovala krásnou báseň.
Rychtář soused Kastner poděkoval tetičce Ryšavé, která se zúčastnila
pietního aktu k 70. výročí osvobození naší republiky na hřbitově v Soběslavi, kde položila květiny se stuhou SOB Soběslav k hrobu vězňů.
V krátkém proslovu soused rychtář Kastner vyzdvihl význam dnešního zasedání u příležitosti Dne matek. S přáním pevného zdraví a pevných

Schůze členů Svazu tělesně postižených v Soběslavi se konala 7. 5.
v kulturním domě. K příjemné atmosféře přispělo velmi pěkné vystoupení dětí z MŠ Duha a setkání s naším hostem, se starostou obce Klenovice Lubošem Turínem. Zároveň jsme oslavili nadcházející Den matek.
E. Plocková

RC Sobík - Program a akce ČERVEN 2015
PONDĚLÍ
8.30 - 11.30
SOBÍKŮV HLÍDACÍ KOUTEK (Ivana), na objednání 728 318 857
ÚTERÝ
9.00 - 11.30
HERNA S PROGRAMEM: POHYBOVÉ HRÁTKY I., rodiče a děti (Ivana)
10.00 - 11.30
VOLNÁ HERNA
STŘEDA
15.00 - 17.00
VOLNÁ HERNA
16.00 - 16.55
ŠIKOVNÉ RUČIČKY II., děti 3+ let (Monča)
ČTVRTEK
9.00 - 11.30
HERNA S PROGRAMEM: PÍSNIČKA, rodiče a děti (Věrka)
10.00 - 11.30
VOLNÁ HERNA
17.00 - 18.00
TANEČNÍ KROUŽEK pokr., 3+ let (Iva Š.)
PÁTEK
9.00 - 11.30
HERNA S PROGRAMEM: ŠIKOVNÉ RUČIČKY I., rodiče a děti (Věrka)
9.00 - 11.30
VOLNÁ HERNA
13.30 - 14.30
TANEČNÍ KROUŽEK zač., 3+ let (Iva Š.)
Během LETNÍCH PRÁZDNIN bude provoz v RC Sobík omezen. Otevírací dobu můžete sledovat na Facebooku nebo na www.rcsobik.cz . Pravidelný program opět v září.
· ST 10. 6. 18.30 - 20.00
VEČERNÍ TVOŘENÍ S MONIKOU – MANDALY: tisk na trička, tašky, šaty, aj.
· NE 14. 6. 14.00 - 18.00 BAZÁREK NA KOLEČKÁCH – bazárkové oblečení pro děti 0-15
let, výprodej - vše do 20 Kč
· ST 17. 6. 8.30 PEDIKÚRA S HLÍDÁNÍM DĚTÍ – rezervace míst na tel. 728 318 857
· PÁ 19. 6. 8.00 - 12.30 VÝLET DO ZOO HLUBOKÁ – rezervace míst na tel. 728 318 857
nebo v RC Sobík – rezervační poplatek splatný do 5. 6.
· PÁ 26. 6. 9.00 - 11.30 ROZLUČKOVÁ VOLNÁ HERNA – rozloučení na prázdniny

Odpoledne pro ženy v Klenovicích, módní přehlídka RC Sobík. Foto: Miloslav Fiala

VÝLET DO ZOO OHRADA
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
v pátek 19. 6. 2015
Odjezd v 8.00 h od PENNY marketu v Soběslavi, předpokládaný návrat ve 12.00 - 13.00 h.
Vstupné: dospělí 110 Kč, děti do 90 cm
zdarma, děti nad 90 cm – 15 let 70 Kč.
Doprava: člen: dospělí 100 Kč, dítě 60 Kč,
ostatní: dospělí 120 Kč, dítě 80 Kč.
Rezervace míst v RC Sobík nebo na telefonu
728 318 857.
Vstupné a poplatek za autobus je třeba uhradit do 5. 6. 2015.
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Učni budou poprvé skládat závěrečné zkoušky
v provozu MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.
Výcviková střediska MOTOR JIKOV
GROUP dále prohlubují spolupráci se středními
školami a učilišti. Premiérově budou letos závěrečnou zkoušku skládat učni oboru nástrojař ze
SOŠ a SOU Jindřichův Hradec přímo v prostorách soběslavského výcvikového střediska
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.
„Loni jsme tento model vyzkoušeli poprvé
v Českých Budějovicích, kde se konala praktická část maturitní zkoušky. Výhody zkoušek přímo v provozu vidí jak pedagogové, tak my, i
samotní studenti, kteří mají možnost udělat
praktickou zkoušku ve známém prostředí, na
strojích, které znají a se kterými pracují během
praxe,“ zdůrazňuje odborný garant technického
vzdělávání MOTOR JIKOV GROUP Radomír
Hrouda.
Ve výcvikovém středisku v Soběslavi probíhá praktická výuka pro obory mechanik progra-

mátor, obráběč kovů a nástrojař. Další praktické
zkušenosti studenti a učni získávají přímo ve
výrobním procesu. Výcvikové středisko navštěvují studenti a učni v 2. a 3. ročníku, případně ve
4. ročníku.
Ročně se zde vystřídá kolem 80 studentů,
kteří jsou rozděleni do skupin, takže denně vykonává praxi kolem 12 studentů, a to pod dohledem mistrů odborného výcviku z MOTORu
JIKOV. „V rámci rozšiřování našich aktivit
nyní hledáme vhodného uchazeče právě na pozici mistra odborného výcviku v Soběslavi,“ informovala ředitelka pro rozvoj lidských zdrojů
MOTOR JIKOV Group a.s. Věra Vrchotová.
„Požadujeme minimálně středoškolské
vzdělání s pětiletou praxí ve strojírenství. Uchazeč musí znát ovládání CNC strojů a mít zkušenosti s vedením mladého kolektivu. Na starosti
bude mít výuku studentů na praxi, jejich hodno-

cení, ale i programování a obsluhu CNC strojů,“
popsala personální ředitelka MOTOR JIKOV
Group a.s. Iva Fantyšová.
Výcvikové středisko v Soběslavi zahájilo
činnost v roce 2012. Firma tak navázala na
úspěšně fungující středisko v Č. Budějovicích.
Smlouvu o spolupráci uzavřela s VOŠ, SŠ, COP
Sezimovo Ústí a v následujícím roce také se
SOŠ a SOU Jindřichův Hradec.
(mjg)

Policejní zápisník

Z ČINNOSTI HASIČŮ

 Dne 5. 4. I. M. v Soběslavi fyzicky napadl

Události PS Soběslav 15. 4. – 12. 5.

J. B. a způsobil mu četná zranění.
Následkem tohoto byl poškozený hospitalizován po dobu tří dnů na oddělení chirurgie
Nemocnice Tábor s následnou dobou léčení
6 týdnů.

 Neznámý pachatel (NP) od 4. 4. do 6. 4. pora-

zil v lokalitě Na Švadlačkách vzrostlý strom
olše, kdy tímto způsobil majiteli J. P. škodu
ve výši 17. 250,- Kč.

 D. D. si v obci Dráchov ani nikde jinde řádně

neplní svou vyživovací povinnost, která mu
byla stanovena rozsudkem OS v Táboře, kdy
má přispívat rukám matky L. D. na výživu jejich dvou dětí. K dnešnímu dni dluží na výživném částku ve výši 18.700,- Kč.
OOP Soběslav

Konzultant zdravé výživy a alternativní medicíny Miroslav Němec bude v Soběslavi,
v ulici Nerudova - Pekárikovi /naproti pekárně/ v sobotu 6. 6. od 9 hodin.

Výkup kožek
Pondělí 1. 6. u KD Jirsíkova
ul. v době mezi 12.00 – 14.20 h

Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly:
· J. Nesbo - Policie
· Toulavá kamera 20
· Levně a chutně vaříme s Novou
· Z. Pohlreich - Grilování
· B. Davisová - Ztráty a nálezy
· C. Kepnes - Ty

 20. 4. Odstranění úniku provozních náplní z nákladního automobilu ve Veselí n/L.
 22. 4. Požár lesa na ploše cca 800 m2 ve Veselí n/L.

Zásah provedly jednotky HZS Jčk PS Soběslav a jednotka SDHO Veselí n/L.

 25. 4. Požár lesa na ploše cca 2000 m2 u obce Ponědrážka. Zásah provedly jednotky HZS Jčk
PS Soběslav a jednotky SDHO Lomnice n/L, Neplachov a Veselí n/L.







26. 4. Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů u obce Záluží.
3. 5. Odstranění následků střetu vlaku a osoby na železniční trati ve Veselí n/L.
9. 5. Pomoc při transportu pacienta do sanitního vozu ve Veselí n/L.
9. 5. Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů u obce Drahov.
9. 5. Požár průmyslového objektu v Plané n/L. Zásah provedly jednotky HZS Jčk PS Tábor,
PS Soběslav a jednotky SDHO Planá n/L a Tábor.

 10. 5. Požár dřevěného přístřešku v obci Janov.

Zásah provedla jednotka HZS Jčk PS Soběslav a jednotka SDHO Planá n/L.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice

Okénko soběslavských
chovatelů
V měsíci dubnu byly zahájeny opravy a úklid
chovatelského areálu, s přípravou na výstavu a
nedělní trhy – úklid ploch v areálu a před areálem, úklid voliér a dalších prostor po zimním
období atd.
16. 4. předal předseda základní organizace
okresnímu výboru ČSCH připomínky soběslavských chovatelů pro tvorbu nových stanov podle
nového občanského zákoníku
3. 5. proběhl tradiční nedělní trh, kde byl nabízen sortiment krmiv a zahrádkářských potřeb
spolu s velkým výběrem drobného zvířectva a
exotického ptactva
Zveme naše spoluobčany na nedělní trhy
7. června k příjemnému nákupu zahrádkářských
a chovatelských potřeb a posezení u dobrého
občerstvení.
Martin Nechutný – ZO ČSCH Soběslav
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Kostel sv. Šimona a Judy ve Skalici volá o pomoc

Dominantou obce Skalice je kostel sv. Šimona a Judy. Byl vystavěn ve
13. století a okolo roku 1850 přestavěn v barokním slohu. Od roku 1958 je
zapsán v Seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Při prvním pohledu by nikdo neřekl, v jak žalostném technickém stavu se dnes kostel nachází. Podle statického posudku z roku 2014 je stav krovu v oblasti
pozednice havarijní, trámy jsou napadené dřevokaznými houbami, hmyzem a hnilobou, podpořenou vnějšími vlivy, díky poškozené střešní krytině. Krovová konstrukce má v severní části pozednici zcela zničenou, čímž
dochází k značnému rozvoji trhlin ve svislém zdivu, klenbách a k rozestu-

pování stěn. V severozápadní části kostela se rozvíjí výrazná trhlina
v místě římsy, která indikuje odtrhávání římsy od zdiva stěny, a pokud
nedojde k rychlé opravě, hrozí dle odborného posudku, její odpadnutí.
Celkové náklady na opravu kostela ve Skalici byly vyčísleny na
5 203 000 Kč, zahrnující havarijní opravu krovu, výměnu střešní krytiny,
klempířské práce, statické zajištění zdiva, sanaci trhlin a podepření římsy,
včetně přípravných a dokončovacích prací. Stejně tak, jako u obdobných
památek lokálního významu, je obtížné zajistit financování rozsáhlých
oprav. Kostel sv. Šimona a Judy je v majetku Římskokatolické farnosti
Soběslav, která nemá na jeho opravy dostatečné finanční zdroje. Obec,
která není majitelem objektu, nemůže o finanční prostředky v rámci dotačních programů žádat, ani přímo opravy financovat. Jedinou možností,
jak může obec významně přispět k záchraně skalického kostela je forma
daru Římskokatolické farnosti v Soběslavi a tím podpořit záchranu církevního objektu ve svém katastru, stejně tak, jako učinily obce a města
Dražice, Ratibořské Hory, Hlavatce, Hlasivo, Jistebnice, Soběslav, Tábor, Veselí nad Lužnicí, Sudoměřice u Bechyně a další při záchraně svých
dominant.
Římskokatolická farnost Soběslav uspěla v letošním roce se žádostí o
dotační prostředky pro opravu kostela ve Skalici, které ovšem představují
pouze zlomek potřebné částky. Zástupci farnosti se rozhodli realizovat
alespoň opravu střešní konstrukce a oslovili se žádostí o dar obec Skalici.
Bez její pomoci se nebudou moci opravy na kostele sv. Šimona a Judy
uskutečnit. Doufejme, že zástupci obce Skalice budou natolik uvážliví ve
svém rozhodování, že podpoří opravu, a tím i záchranu kostela sv. Šimona
a Judy a budou moci dalším generacím předat tuto nádhernou dominantu
obce v zachovalém stavu, stejně tak, jak činily generace jejich předků.
Romana Novotná, kronikář, P. Mgr. Jan Hamberger, farář
Miloslav Vavřík, stavební technik vikariátu Tábor

PROGRAM KD VE VESELÍ N/L

Děti, přijďte se bavit

 Úterý 2. – úterý 30. června

ABSOLVENTI ZUŠ
Výstava tří letošních absolventů výtvarného oboru Základní umělecké
školy ve Veselí nad Lužnicí. Vestibul KD.

 Úterý 2. června

ČERVNOVÝ HUDEBNÍ VEČER
Folkpopový koncert v podání Lenky Semrádové Martinů, Martina
Šedy, Zdeňka Vošty a Jaromíra Loumy.
Víceúčelový sál KD od 19 h, vstupné dobrovolné.

 Sobota 6. června

FASHION&BABY BAZÁREK
Oblečení i boty pro dospělé i děti.
Registrace prodejců a info na: www.conepotrebujes.cz
Velký sál KD od 9 – 12 hodin.

 Čtvrtek 11. června, pátek 12. června

PARALERNÍ SVĚTY
Taneční akademie TS Žába 2015
Velký sál KD, 11. 6. od 15.30 a od 18 hodin, 12. 6. od 17 a od 19.30 hodin.

 Úterý 16. června

KROUŽKOVÁNÍ
Přehlídka činnosti zájmových kroužků veselského DDM.
Velký sál KD od 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

 Pátek 19. června a sobota 20. června

VESELSKÉ SLAVNOSTI
V programu vystoupí Ewa Farna, Jelen + K.M.Tichá, Spolektiv, Jitka
Zelenková, ABBA World Revival, Keramička, Wild Sticks… a mnoho
dalších, kompletní program na www.kd-veseli.cz.

 Čtvrtek 25. června

ZAHAJOVACÍ KONCERT VESELSKÉ OZVĚNY
Účinkují ženský sbor Gaudium, chrámový sbor a jejich hosté.
Kostel Povýšení sv. Kříže od 19 hodin. Vstupné dobrovolné.
Věra Suchodolová, KD

Začínáme prázdniny

se skupinou Marathon
Pořádá TJ Vlastiboř v sobotu 27. června
Začátek ve 20 h v kulturním domě Vlastiboř

červen 2015
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Soběslavské okruhy
V sobotu 11. dubna patřila Soběslav opět cyklistice. Tradičního závodu ulicemi města se letos zúčastnilo 278 závodníků.
Výsledky cyklistů z táborského okresu:
· nábor do 6 let: 2. místo Vilém Knězů, 5. Podlaha František oba G. Benedikt Švec Cykloteam Želeč
· nábor do 9 let: 11. Přemek Švec G. Benedikt Švec Cykloteam Želeč
· starší žáci: 2. Ťoupalík Jakub, 18. Šimák Michal oba ČEZ Cykloteam
Tábor
· kadetky: 6. Švihálková Tereza, 9. Součková Celestýna obě ČEZ Cykloteam Tábor
· kadeti: 9. Burgstaller Jan, 12. Syrovátka Matěj oba Čez Cykloteam Tábor
· juniorky: 6. Denisa Mináriková-Švecová G. Benedikt Švec Cykloteam
Želeč
· junioři: 7. Matejček Martin, 8. Bakus Tomáš, 10. Drdek Dominik
všichni ČEZ Cykloteam Tábor
· muži: 9. Bednář Michal, 14. Bambula Ondřej, 29. Bambula Stanislav
všichni ČEZ Cykloteam Tábor.
V mužích se zúčastnila celá celá česká špička a v ženách přijela i mistryně světa Machačová Jarmila TEAM Dukla Praha.
Martin Švec

Start juniorek a žen v čele s mistryní světa Jarmilou Machačovou Team
Dukla Praha a domácí závodnicí Denisou Minárikovou-Švecovou G. Benedikt Švec Cykloteam Želeč

Informace o plánované činnosti
Automoto klubu Soběslav v roce 2015
Hlavní pozornost AMK se v roce 2015 soustředí jak na modernizaci a rozvoj kempu Karvánky a jeho zdárné provozování, tak na
pořádání a spolupořádání jednotlivých motoristických akcí. První motoristická akce započala
již v lednu, a to pořádáním motoristické soutěže
závodu malých motocyklů pod názvem Fichtel
Day. V brzkých jarních měsících započalo postupné zprovoznění kempu, sestávající se modernizací zařízení dalších dvou chat kompletní
rekonstrukcí. Dále započala úprava prostranství
a čištění okolních ploch, vybudování nové pláže,
vybudování dětského dřevěného hracího programu za přispění Jiřího Kubeše a opravou stávajícího herního zařízení. Cílem modernizace
dětského hřiště pro rekreanty v areálu ATC Karvánky je zajištění bezpečnosti návštěvníků kempu. Ve spolupráci se společností ALFAKITE se
daří provozovat zážitkovou atrakci – vodní lyžování, které přispělo k atraktivnosti jak pro návštěvníky kempu, tak pro širokou veřejnost.
V měsíci dubnu jsme ve spolupráci s Jihočeským T-Clubem, pořádali další setkání příznivců vozidel VW Transporter.
V letošním roce jsme navázali spolupráci
s Michalem Stefkem, který provozuje restaurační zařízení Beseda Veselí nad Lužnicí a restauraci Paluba Soběslav a jeho první spolupráce
byla při zajištění občerstvení při závodech malých motocyklů. Touto cestou věříme, že ve
spolupráci se podaří oživit činnost restauračního zařízení v ATC Karvánky nabídkou nových
aktivit v restauraci, např. po 15 letech se vrací
do areálu točená zmrzlina a další pochutiny,
které zde nebudeme jmenovat kvůli překvapení.
Další činností je rozšíření již započaté spolupráce při pořádání jednotlivých motoristických
akcí a to jak v areálu AMK, tak na kempu Kar-

vánky – ať už srazy vyznavačů jedné stopy nebo
setkání příznivců motorových vozidel.
V areálu AMK na „letišti“ budou provedeny
některé neodkladné opravy. Díky příspěvku od
města Soběslav se podaří provést opravu asfaltového povrchu, opravu dopravního značení na
Dětském dopravním hřišti, kde probíhá výuka
dětí v dopravní výchově, a opravu výukového
mobiliáře.
Provoz Dětského dopravního hřiště je zajišťován v jarních a podzimních turnusech dle připraveného harmonogramu. Výuky se pravidelně
účastní děti z místních a okolních škol.
Několik našich členů se účastní zajištění motoristických podniků, které budou probíhat jak
v areálu AMK, tak na autokempu Karvánky.
Tyto závody jsou již zařazeny v jednotlivých
podnicích v rámci Jihočeského kraje a také v celorepublikové soutěži.
Zároveň zveme všechny členy AMK a spoluobčany města Soběslav na návštěvu v areálu
ATC Karvánky.
Aktuální informace na www.karvanky.cz
Roman Příplata a výbor AMK

Taneční skupina CODA
promluví “Hlasem života”
Velkolepé taneční představení pro malé i velké. Představení, při němž se pobavíte a zároveň
se necháte dojmout. Představení, ve kterém je
možné zhlédnout více než 230 tanečnic a tanečníků všech věkových kategorií. Právě takové je
vyvrcholení taneční sezony skupiny CODA.
Během tanečního večera se představí tanečníci a tanečnice z Veselí nad Lužnicí, Soběslavi,
Plané nad Lužnicí, Sezimova Ústí a Tábora. Zatančí nové choreografie, na nichž pracovali po
celý školní rok a pochlubili se s nimi na nejedné
akci. Uvidíte choreografie, které reprezentovaly nejen Codu, ale i Vaše město na
celorepublikových soutěžích.
Na závěr celého večera se pojďme společně
odpoutat od dnešních dnů plných moderních
technologií, spěchu, nezájmu a vraťme se do
dob, kdy nám byla Země tolik vzácná. Nechme
ji představit, jakou moc a sílu má. Nechme ji
ukázat, jak nemalé překážky zdolává. Příroda
prosí o záchranu. Jak dlouho bude odolávat?
Jak dlouho bude muset volat o pomoc? Nechme
promluvit “HLAS ŽIVOTA” dne 7. června ve
14.30 a 18.00 hodin v táborském Divadle Oskara Nedbala. Vstupné: 80,- Kč
Těšíme se na Vás a děkujeme za Vaši přízeň!
Coda company dancing – www.codance.cz
Iva Štěchová
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Jarní běh
Po zimě netrpělivě očekáváme jaro. Abychom jaro přivítali aktivně, rozhodli jsme se
uspořádat akci s názvem „Jarní běh“. Pozvali
jsme předškolní děti i školáky z 1.- 5. tříd. Datum bylo stanoveno na 23. dubna. V 16 hodin
začínala na místní plovárně prezentace všech
závodníků, se kterou pomáhali Pavel Lintner a
Radek Fiala. Okolo 16.30 h vyrazily na trať první děti. Všechny si vedly výborně. Každé dítě
doběhlo do cíle, některé s malou pomocí. Čas
ubíhal a starší děti také podávaly vynikající výsledky. Trať pro závodníky vzorně připravovali
Zdeněk Vránek a Vladimír Hanzal. Každého
účastníka běhu pak v cíli čekala perníková medaile, diplom a ty nejúspěšnější ještě medaile
„opravdová“. Během akce se podávalo drobné
občerstvení, které připravily Marie Vránková a
Gábina Procházková. Na přípravě závodu se

také podílela Jarka Palasová a Radek Janovský.
Velké poděkování rovněž patří Pavle Marešové
a babičkám ze Senior domu, neboť ušily pro děti
startovní čísla. Jarního běhu se zúčastnilo celkem 98 dětí. Doufáme, že si toto odpoledne
všichni užili a za rok opět přijdou.
Výsledky dívek a chlapců
v jednotlivých třídách:
předškolní děti (viz fota)
· 1. Veronika Holcová, 2. Lucie Jansová,

3. Aneta Křížová
· 1. Adam Vojta, 2. Matyáš Fojta, 3. Antonín

Stibor
1. třídy
· 1. Bibiana Koloušková, 2. Anna Pánková,

3. Veronika Nývltová
· 1. Jan Podlaha, 2. Matěj Slabý, 3. Rostislav

Urban

Úspěchy mladých stolních tenistů DDM Soběslav
Výborných výsledků dosáhli v závěru sezony 2014-2015 starší žáci Petr Novotný, Tomáš Hložek a starší žákyně
Táňa Vodáková. Na krajských přeborech jednotlivců dne 18. 4. obsadil Tomáš Hložek 1. místo, Petr Novotný a
Táňa Vodáková byli 3. Na turnaji TOP
10 starších žáků dne 1. 5. své kategorie
vyhráli Tomáš Hložek a Táňa Vodáková, Petr Novotný byl opět na 3. místě.
Na turnaji TOP 10 dorostu dne 3. 5.
v mnohem těžší konkurenci obsadil Tomáš Hložek 4. místo, svými výkony nezklamali ani Petr Novotný, Dominik Šimota a Táňa Vodáková. Těmito výsledÚčastníci krajského turnaje TOP 10 staršího žactva
ky si Tomáš Hložek a Petr Novotný vy1. 5. České Budějovice
bojovali účast na mistrovství ČR staršího žactva v Liberci ve dnech 9. -10. 5., kde úspěšně reprezentovali Jihočeský kraj. Ve dvouhře se
v těžké konkurenci většinou ligových hráčů umístili do 32. místa, ve čtyřhře i smíšené čtyřhře se
probojovali mezi prvních 16 dvojic.
Nastupující členové mladšího žactva měli turnaj 2. 5. na Pedagogu České Budějovice. Zde obsadily 2. místo ve čtyřhře sestry Tereza a Lucie Holubovy. Mladší žák Láďa Dobiáš se spoluhráčem
Hrůzou z Týna n. Vlt. ve čtyřhře skončili na 3. místě. V kategorii jednotlivců se všichni umístili na
5. - 8. místě. V sezoně 2015-16 oddíl počítá s jejich účastí v dlouhodobých soutěžích družstev dospělých, dívky budou hrát v Jihočeské divizi žen a chlapci v Okresním přeboru mužů. To by mělo
přispět k jejich dalšímu výkonnostnímu růstu, který se odrazí v lepších výsledcích také v mládežnických kategoriích.
Pavel Hložek, předseda oddílu stolního tenisu DDM Soběslav
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2. třídy
· 1. Adéla Štefanová, 2. Nicol Balounová,

3. Kamila Viturková

· 1. Adam Baloun, 2. Adam Kolba, 3. Adam

Novák

3. třídy
· 1. Zuzana Havlíková, 2. Izabela Vrchotová,
3. Markéta Chvojková
· 1. Lukáš Průcha, 2. Adam Vavřík
4. třídy
· 1. Michaela Holcová, 2. Eliška Kohoutová,

3. Monika Dřevová

· 1. Filip Petrásek, 2. David Štefan, 3. Jakub

Mareš

5. třídy
· 1. Magdaléna Chvojková
· 1. Jan Kovář, 2. Petr Roško, 3. Filip Machoň
Kompletní výsledky a fotografie naleznete na
http://zinapet.galerie.cz/6429076-jarni-beh-2015
Ilona Klimešová, Zina Petrásková

Vzpomínka
Dne 25. června to
bude již neuvěřitelných padesát let, co ve
své milované řece
Lužnici utonul můj
otec Jaroslav Benc.
Měl rád svoji rodinu,
práci, přátele, volný
čas trávil v létě u řeky
Lužnice. Srdcem byl
sportovec, a když mu úraz z mládí nedovolil
sportovat aktivně, stal se jedním z funkcionářů soběslavského hokeje. Hokej se stal
jeho srdeční záležitostí. Vzpomínám, jak
chodil v zimě po nocích kropit na zimní stadion tehdy ještě přírodní led a doma jsme
s napětím sledovali, zda mrzne, ve strachu,
aby led do utkání neroztál. Otec koučoval soběslavské hokejisty mnoho let a také v době
jejich slavného postupu do druhé hokejové
ligy v roce 1958. Doufám tedy, že na Jardu
Bence vzpomene s námi i několik málo
z těch dosud žijících, kteří v dobách jeho
koučování hráli, ale i ti, kteří v té době s hokejem začínali.
21. srpna by se dožil 95 let.
Dagmar Pekáriková
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Fotbalové zprávy mužstva „A“
Další už mistrovské zápasy jsme sehráli s bilancí dvakrát jsme vyhráli,
čtyřikrát prohráli a třikrát remizovali. Další prodloužení hostování Chotovinského se nekoná z důvodu malého počtu hráčů Chýnova. Kolba si zranil kotník, J. Polišenský má zlomenou klíční kost a P. Janoušek zraněné
koleno, Novák zlomenou nohu, takže to vypadá, že do konce sezony si už
nezahrají.
· FK Rašelina Soběslav - FK Jindřichův Hradec 1910 1:4 (0:2)

Branky: 52. M. Mazouch - 11. Horka, 21. Císař, 78. Šahajda, 90. Beránek

· SK Jankov - FK Rašelina Soběslav 1:0 (0:0)

Branka: 71. Mizera

· FK Rašelina Soběslav - TJ Dražice 1:1 (0:0)

Branky: 79. M. Mazouch (11) – 86. Prášek

· FK Tatran Prachatice – FK Rašelina Soběslav 1:1 (1:0)

Branky: 28. Mádl – 66. M. Mazouch

· FK Rašelina Soběslav - Jiskra Třeboň 1:2 (0:2)

Branky: 90. T. Mazouch - 35. Winkler, 38. Rossmann

· FK Spartak Kaplice – FK Rašelina Soběslav 3:4 (1:1)

Branky: 64. a 69. F. Kouba, 35. O. Svoboda – 12. Motz vlastní,
53. T. Mazouch, 80. Žalda, 90. Dalipi

· TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí - FK Rašelina Soběslav 0:3 (0:3)

Branky: 5. K. Polišenský, 20. Jelínek, 34. Líkař

SOUTĚŽNÍ SEZONA 2015
TANEČNÍHO STUDIA ŽÁBA VESELÍ N/L
přípravka Soběslav
Na svoji první soutěž od otevření taneční přípravky v roce 2013 pro
děti ze Soběslavi a okolí odjela děvčata 15. 3. do Sportovní haly v Českých Budějovicích.
Zde reprezentovala Taneční studio Žába Veselí nad Lužnicí na regionálním kole soutěží CDO v dětské věkové kategorii. Za choreografii Laďky Čapkové „Než usne les“ získala děvčata zlaté medaile.
V Jindřichově Hradci se konalo 28. 3. regionální kolo soutěže Taneční
skupina roku, kde skupina vystoupila doplněna o děvčata ve věku 4 a 5 let,
která začala s výukou tance v roce 2014. Se skladbou „Než usne les“
v baby kategorii za svoje vystoupení dostala od poroty pět jedniček a opět
zlaté medaile. Tímto umístěním skupina postoupila na Mistrovství Čech,
které se konalo 25. 4. v Praze a děvčata si v silné konkurenci vítězů ze
všech regionálních kol Čech vytančila stříbrné medaile a zajistila si postup na MČR Taneční skupina roku 2015, které se konalo 30. 5. v Praze.
Děvčata zde reprezentovala TS Žába Veselí nad Lužnicí jako jediného zástupce Jihočeského kraje v baby kategorii – dance art. (Umístění skupiny
v této soutěži v době uzávěrky červnového čísla nebylo známo.)
Věra Suchodolová, vedoucí skupiny

· FK Rašelina Soběslav - TJ Osek 1:1 (1:1)

Branky: 44. Polišenský - 31. Pavlovič

· SK Rudolfov - FK Rašelina Soběslav 2:1 (1:0)

Branky: 37. Hlubocký, 64. Pouzar – 65. Peltán
Více na internetových stránkách www. fksobeslav.cz
Rozpis utkání - červen 2015
29.

So

6.6.

Sedlice

Soběslav

17.00

25.

So

6.6.

N. Včelnice
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17.00

Muži “B”

25.

Ne

7.6.

Soběslav

Kunžak

10.00

Dorost

21.

Ne

7.6.

Týn

Soběslav

10.00

Žáci

22.

So

13.6.
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Borovany

10.00

Žáci

26.

So

13.6.
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10.00

Dorost

30.

So

13.6.
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17.00
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26.

Ne

14.6.

Soběslav B

Č. Velenice

17.00

Muži “B”

Muži “A”

F. Maršík
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Choreografie Laďky Čapkové „Než usne les“

Insurance waves s.r.o.
… kvalita a jistota

 Pojištění: majetku, vozidel, osob, odpovědnosti, bytových
domů, právní ochrany, obcí
 Finanční služby: hypoteční úvěry, spotřebitelské úvěry,
stavební spoření, běžné účty, termínované vklady
 Speciální finanční služby v oblasti dotací, financování
podnikatelských projektů
 Řešení poradenství a pojištění pohledávek v segmentu
malých a středních podnikatelů
 Komplexní služby klientům dle potřeb, správa pojištění
 Audit, optimalizace a aktualizace pojistných smluv
 Zajištění výběrových řízení u pojišťoven a bank
 Dozor a pomoc s likvidacemi pojistných událostí klientů

Těšíme se na Vaši návštěvu v kanceláři
na náměstí Republiky 143, Soběslav (vedle Květinky)
Tel.: 777 67 97 85 Janečková, 603 72 27 48 Horváthová
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M BELT s.r.o.

založeno 1990

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

BRIGÁDA!!!
Nová zeleninová farma v Doňově hledá
brigádníky (muže), kutilský talent,
příp. znalost zemědělské techniky výhodou!!!

technika na kompletaci
a servis transportních pásů a řemenů.
Požadujeme dobrou manuální zručnost, flexibilitu a ŘP sk. B.

tel./fax.: 381 521 162

info@mbelt.cz

Volejte na tel. p. Masný 608 828 229
www.farmadonov.cz

TISKÁRNA V TŘEBONI
www.tiskarna-java.cz

PŘIVÝDĚLEK
7 000 - 10 000 Kč měsíčně
za dvě až tři hodiny denně
Podmínky - uživatelská dovednost
na PC, připojení k internetu,
komunikativnost.

Kontakt: 721 729 496

Soukromá farma
v Mokré u Soběslavi
vás v měsíci červnu zve na

Samosběr
jahod

Informace na tel.: 724 291 482
www.jahodymokra.cz

Terapie RUŠ
Kvantový dotek Matrixu
Jaroslav Kubíček
terapeut
Záluží u Budislavě 1
Tel. 777 964 976
www.rus-terapie.cz
jarcek.kubicek@seznam.cz

www.musobeslav.cz, e-mail: hlaska@musobeslav.cz

červen 2015
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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

KB BLOCK

- sádrokartony

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

PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
mobil: 773 558 127, 606 558 127
e-mail: podlahypeterik@seznam.cz

ŽALUZIE OŠMERA
Montáž - prodej - výměna
Tel. 734 460 066, ottaosmera@seznam.cz

PŘIJMEME !!!!

opraváře a seřizovače zemědělských strojů
pro novou zeleninovou farmu v Doňově.
Možnost formou brigády, na ŽL,
vhodné i pro důchodce.

Volejte na tel. p. Mastný 608 828 229
www.farmadonov.cz

DODÁVÁ A POKLÁDÁ:
laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
vinylové podlahy, přírodní linoleum
masivní podlahy, korkové podlahy
PVC, koberce pro bytové i komerční využití
vyrovnávání betonů samonivelačními stěrkami
vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami
Dovoz vzorků podlah a zaměření ZDARMA

n
n
n
n
n
n

Výroba a prodej destilované
vody nově v Doňově !
otevřeno po - pá 8 - 17 h, so 8 – 12 h
více info naleznete na www.destilovanavoda.eu
Dlouholetý výrobce destilované vody nabízí pro malé,
velké firmy i jednotlivce točenou destilovanou vodu
nejvyšší kvality.
Prodej od 20 litrů do vlastních nádob, cena 3,50 Kč/litr

tel. p. Mastný 608 379 623
Doňov 3, 378 21 Kardašova Řečice

červen 2015
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POSKYTOVÁNÍ
technických služeb
Libor Dvořák
391 55 Chýnov
Tel.: 607 255 383
· Údržba nemovitostí, spínání zdiva
· Stavební zámečnictví
· Zámečnické práce
· Svářečské práce

Půjčovna svatebních
a společenských šatů

MONIKA

výprodej svatebních, dívčích šatů
a chlapeckých obleků i nadále trvá.
Nově: svatební šaty větších velikostí,
společenské šaty a 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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupě
· Koupíme dům, byt, chatu nebo pozemek
v Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862
· Koupím garáž nejlépe Na Svépomoci.
Tel. 776 301 859
· Koupím garáž Na Moskvě nebo u Penny marketu. Tel. 605 80 26 23
· Sháním byt a chatu v Soběslavi a okolí.
Tel. 601 336 000
· Hledáme dům ke koupi na Soběslavsku, příp.
okolí. Tel. 724 131 747
· Koupím garáž Na Moskvě nebo u Penny marketu. Tel. 602 599 300
· Koupím chalupu nebo rekreační objekt.
Tel. 737 562 619

Prodej
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz

· Prodám rodinný dům v Soběslavi. 1. podlaží
3+1, koupelna s WC, veranda, sklep. 2. podlaží 3+1, koupelna s WC, terasa. Celková
2
obytná plocha 140 m . Garáž 3x9 m. Zahrada
2
400 m . Tel. 723 320 533.
· Prodám vykrmená prasata i selata. Možnost
zabít i naporcovat. Tel. 723 177 558
· Prodám nebo vyměním byt 3+1 na sídlišti
U Zastávky ve Veselí nad Lužnicí za menší
byt ve Veselí nad Lužnicí nebo v Soběslavi.
Telefon: 720 236 726
· Prodám kočárek trojkombinaci, červený.
Tel. 608 611 891
· Prodám vápenný hydrát HASIT 20 pytlů.
Cena za pytel 95,- Kč. Mobil 723 014 747

Ostatní
· Daily reality, prodej a pronájmy nemovitostí.
Tel. 725 339 667
· Pronajmu nebytové prostory v Komenského
ulici. Informace na tel. 605 76 49 94

přijme
řidiče skupiny C+E s praxí,
ČR a automechanika
do dvousměnněho provozu.
Bližší informace na tel. 725 543 835
nebo email: kubik@od-simak.cz
· Nabízím k pronájmu garáž na sídl. Svákov
u kotelny – 380/220 V, 600 Kč/měsíčně.
Tel. 602 819 785
· Vyměním byt v OV 2+1 s balkonem na sídl.
Míru za menší v přízemí na náměstí.
Tel. 728 528 117
· Nabízím pronájem bytu 1+1 v Soběslavi
u Tria. Tel. 602 150 163
· Daruji angorská koťata, odběr polovina června. Tel. 732 820 184
· Pronajmu byt 3+1 na sídlišti U Zastávky ve
Veselí nad Lužnicí v osobním vlastnictví.
Telefon: 720 236 726, RK prosím nevolat.
· Pronajmu byt 2+0 na sídl. Svákov 2. p., nová
okna a nový výtah. Volný od července.
Tel. 607 210 309

Inzerujte ve svých novinách - KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE

červen 2015
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Firma Nouza Soběslav
pro Vás připravila AKCI na měsíc ČERVEN 2015
 Napouštěcí nátěr na dřevo LUSONOL S1023 – všechny odstíny

v 2,5 l balení za 360,- Kč
 Malířská barva HET KLASIC 15+3 kg za 545,- Kč + malířská páska zdarma
 Pánská trička od 90,- Kč
 Montérky do pasu a nebo s laclem od 320,- Kč
 Pracovní obuv od 420,- Kč

GEODETICKÉ PRÁCE

Těšíme se na Vás v prodejně
Barvy laky a Pracovní pomůcky
Nová 533, Soběslav, vedle provozu České houby.

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

·
·
·
·
·

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

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659

CENA INZERCE - 1 řádek šíře 6 cm: 12 Kč + DPH,
2
plošná inzerce: 8 Kč/cm + DPH. Při opakování sleva 10%

UZÁVĚRKA příštího čísla 15. 6., hlaska@musobeslav.cz
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