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19. 6. 2018

18. zasedání

od 18 h
v malém sále
KDMS

ZASTUPITELSTVA
MĚSTA SOBĚSLAVI

1. 6. - 16. 9. otevřené infocentrum
d enně od 9 do 18 hodin, nám. Republiky 148
(u Husa), Tel: 601 339 095.

Městské koupaliště zahajuje sezonu
 Od soboty 2. 6. otevřeno denně dle otevírací
doby: po – pá: 10 – 20 hodin, so, ne, svátky:
9 – 20 hodin. Od 20 do 21 h je možné celé
koupaliště pronajmout za 300 Kč. Více info
na tel. 775 736 778.
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AKCE NA MĚSÍC ČERVEN
VÝSTAVY
1. 5. – 30. 9. Život na Blatech a Kozácku, Smrčkův dům
1. 5. – 30. 9. Krajina Táborska - krajinomalby, Smrčkův dům
5. 5. – 17. 6. Jan Holec (*1933) - výstava obrazů rodáka z Třebějic, Smrčkův dům
9. 6. – 12. 8. Josef Kilian (1918 - 1999) - výstava krajinomaleb a dalších obrazů, Rožmberský dům, vernisáž 8. 6. od 17 h
23. 6. – 12. 8. Nebeklíče od Landfrasů - výstava přibližuje část produkce jindřichohradecké Landfrasovy tiskárny, Smrčkův dům, vernisáž 22. 6. od 17 h
AKCE
1. 6. Soutěžní odpoledne ke Dni dětí - park u DDM, 12:30 h

ÚŘEDNÍ DNY VZP
Klientské pracoviště v Soběslavi je otevřeno každé
1. a 3. úterý v měsíci, vždy od 11:30 do 14:30 hodin. (Městský úřad Soběslav – malá zasedací síň,
dveře č. 317 – 2. patro)
03.07.2018

17.07.2017

07.08.2018

21.08.2018

04.09.2018

18.09.2018

02.10.2018

16.10.2018

06.11.2018

20.11.2018

04.12.2018

18.12.2018

PRODEJ NALEZENÝCH VĚCÍ
Městský úřad Soběslav oznamuje, že ve středu
20. 6. 2018 od 15.00 do 16.00 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.
Více informací k prodeji Vám poskytne pracovnice MěÚ Soběslav, Ing. Lenka Kačurová, na tel.
č. 381 508 105 nebo e-mailu: kacurova@musobeslav.cz.

1. 6. Hurá k vodě! – oslavte den dětí na koupališti, městské koupaliště, 14 h
1. 6. Dědeček aneb Musíme tam všichni… - představení Divadelního souboru
ZŠ Komenského, park u Hlásky, 21 h
2. 6. Rybářské závody pro děti, areál sádek Brousek, zahájení v 7 h (str. 20)
2. 6. Country festival plovárna Soběslav - doprovodný program pro děti od
9:30 h, odpolední program od 14 h, kemp TJ Spartak Soběslav

KOMUNÁLNÍ VOLBY

12. 6. LEPOPO - letní podvečer poezie s hudebním doprovodem, knihovna,
17:30 h
16. 6. Dobrovol - multižánrový hudební festival, kemp TJ Spartak Soběslav,
od 13:30 h program pro děti, od 16:30 h hlavní program

Na podzim půjdeme letos již podruhé do
volebních místností. Tentokrát se budou
konat volby do obecních zastupitelstev. Městský
úřad Soběslav je registračním úřadem nejenom pro
volby v Soběslavi, ale i pro 19 obcí náležející do
jeho územního obvodu – Budislav, Dírná, Dráchov,
Hlavatce, Chotěmice, Katov, Klenovice, Komárov,
Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná, Sedlečko,
Skalice, Třebějice, Tučapy, Vesce, Vlastiboř
a Zvěrotice.

16. 6. Den technických sportů - den plný zábavy, sportu a zajímavých disciplín, areál Aeroklubu Soběslav, 10 - 17 h

Všechny potřebné materiály pro volební strany
najdete na i na www.musobeslav/volby.

3. 6. Burza a trhy drobného zvířectva a farmářských produktů - areál Českého svazu chovatelů, 7 - 11 h
9. 6. 20 LET AIKIDO - u příležitosti výročí ukázky cvičení aikido, tělocvična
TJ Spartak, 15 h

16. 6. Koncert - flétnový orchestr ZUŠ Soběslav, Jindřichův Hradec a Anonym Voice, kostel- sv. Marka, 19 h
20. 6. T-Mobile Olympijský běh - součástí programu dětské závody a doprovodný program, trasa měří 6,7 km, kemp TJ Spartak Soběslav, 18 h
20. 6. Básník Adam Borzič - autorské čtení na terase knihovny, 18 h
22. 6. Noc v Blatském muzeu - „knihařská“, spojená s otevřením výstavy Nebeklíče od Landfrasů (17 h), doprovodný program, Smrčkův dům, 16 - 22 h
28. 6. Vernisáž výstavy studentů Ateliéru fakulty designu a umění Ladislava
Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, kostel sv. Marka, 18 h (výstava
potrvá do neděle 29. 7.
30. 6. - 10. 7. festival Setkání s hudbou (více na str. 12)

ÚŘEDNÍ DNY NOTÁŘE
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 13. 6. a 27. 6.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
8. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 24. dubna 2018.
Usnesení č. 8/122/2018
Rada města projednala za přítomnosti pracovnic odboru organizačního a správy majetku MěÚ Ing. Michaely Novákové a Ing.
Michaely Pimperové činnost informačního
centra a měsíčníku Hláska.

Usnesení č. 8/123/2018
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 10.000 Kč ze schváleného
rozpočtu města na rok 2018 Blatskému muzeu v Soběslavi na částečnou úhradu nákladů
spojených s vydáním dvou titulů ediční řady
Katalogy Blatského muzea věnovaných tvorbě výtvarných umělců spojených s regionem
Soběslavska.

Usnesení č. 8/124/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem Soběslav a advokátní kanceláří
KVB, s. r. o., Pardubice, na bezplatné poskytování právní poradny pro obce organizované
Svazem měst a obcí ČR.

Usnesení č. 8/125/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na zpracování projektové dokumentace
na akci: „Nástavba Senior-domu v Soběslavi“, které se uskutečnilo 16. 4. 2018 na MěÚ
Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala
firma ateliér PROPROJEKT, s. r. o., České
Budějovice, za cenu 998.250 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 8/126/2018
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Demolice objektu na pozemku
parc. č. 318/3 v Soběslavi“, který se uskuteční 14. 5. 2018 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
členové:
• Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
• Jan Pehe – člen ZM
• Kamil Modl – člen ZM
• Jiří Pour – KT MěÚ Soběslav, hlas poradní
náhradníci:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta
• Růžena Domová – členka ZM
• Mgr. Petr Valeš – člen RM

Usnesení č. 8/127/2018
Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50,
Mgr. Vlastimila Říhy souhlasí s přijetím úče-

lově určeného peněžitého daru od společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Praha, prostřednictvím charitativního projektu „Obědy
pro děti“ na úhradu obědů v rámci školního
stravování pro osm žáků této základní školy
v období od 25. 4. 2018 do 30. 6. 2018 v celkové částce 10.557 Kč.

Usnesení č. 8/128/2018
Rada města v návaznosti na usnesení ZM
15/117/2017 ze dne 20. 9. 2017 souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem
Soběslav a Českými drahami, a. s., Praha, na
odkoupení pozemku p. č. 4028 včetně stavby
(sklad) o výměře 413 m2 v k. ú. Soběslav do
vlastnictví města za cenu 670.000 Kč.

Usnesení č. 8/129/2018
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi 2/3 spoluvlastnického podílu
na pozemcích p. č. 2103/467 o výměře 2
953 m2, p. č. 2103/493 o výměře 4 941 m2 a
p. č. 2103/495 o výměře 346 m2, vše v k. ú.
Soběslav, od pana Jana Mrázka, Milín.

•

•

Ing. Radek Bryll
– tajemník MěÚ
Soběslav
Marcela
Koloušková – vedoucí FO
MěÚ

náhradníci:
•
Ing. Jindřich Bláha – starosta
•
Mgr. Petr Valeš – člen RM
•
Bc. Zuzana Schejbalová – FO MěÚ

Usnesení č. 8/133/2018
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu velikosti
2+kk na adrese Soběslav, Soběslav I, Kostelní čp. 44/1, do nájmu Pavle Dubské.

USNESENÍ

9. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 15. května 2018

Usnesení č. 8/130/2018

Usnesení č. 9/134/2018

a) Rada města schvaluje zadávací podmínky
k veřejné zakázce „Zimní stadion v Soběslavi – snížení energetické náročnosti“ dle návrhu předloženého Stavební poradnou, s. r. o.,
České Budějovice, která pro město organizuje zadávací řízení.
b) Rada města jmenuje komisi pro otvírání
obálek, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Zimní stadion v Soběslavi
– snížení energetické náročnosti“ v následujícím složení:
členové:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta
• Mgr. Pavel Lintner – člen ZM
• Mgr. Irena Molíková – členka
ZM
náhradníci:
• Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
• Mgr. Michal Pánek – člen ZM
• Ludmila Zbytovská – členka RM

Rada města se seznámila na místě samém
s postupem rekonstrukce domu čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi.

Usnesení č. 8/131/2018
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. RM/2/2018 v předloženém znění.

Usnesení č. 8/132/2018
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele „Modernizace ekonomického systému
MěÚ v Soběslavi“, který se uskuteční 11. 5.
2018 v 10:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové:        
•
Mgr. Alena Krejčová – členka
RM

Usnesení č. 9/135/2018
a) Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského
o aktuálním stavu prací na rekonstrukci centrální části náměstí Republiky.
b) Rada města souhlasí s úpravou dlážděné
plochy dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 9/136/2018
Rada města projednala návrh systému regulovaného parkování v centru města předložený
místostarostou města Mgr. Vladimírem Drachovským. Rada města s předloženým návrhem souhlasí.

Usnesení č. 9/137/2018
Rada města souhlasí s návrhem programu
a rozpočtu Soběslavských slavností 2018
předloženým ředitelem KDMS Mgr. Petrem
Valešem. Slavnosti se uskuteční v sobotu
15. 9. 2018.

Usnesení č. 9/138/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smluv mezi
městem Soběslav a Mooza architecture, Praha, na zpracování projektu pro územní řízení
hradního nádvoří v Soběslavi včetně inženýrské činnosti za cenu 115.000 Kč a dále
dokumentace pro stavební řízení úpravy hospodářské budovy na bistro v hradním areálu
v Soběslavi včetně inženýrské činnosti za
cenu 98.000 Kč.
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Usnesení č. 9/139/2018

Usnesení č. 9/145/2018

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o poskytnutí dotace mezi městem Soběslav
a Jihočeským krajem, České Budějovice, na
základě které poskytne Jihočeský kraj městu
finanční prostředky ve výši 200.000 Kč na
realizaci projektu „Rekonstrukce tenisového
kurtu v Soběslavi“ v rámci dotačního programu JčK Podpora sportu.

Rada města souhlasí s využitím kontejnerů
na separovaný sběr na sídlišti Míru pro realizaci akce „GraffitEko 2“ organizovanou z.
s. Soběslávka.

Usnesení č. 9/140/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele „Modernizace ekonomického systému MěÚ v Soběslavi“, které se
uskutečnilo 11. 5. 2018 na MěÚ v Soběslavi.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Gordic, spol. s r. o., Jihlava, za cenu
1.034.302 Kč + DPH.

Usnesení č. 9/141/2018
a) Rada města bere na vědomí informaci
o odstoupení vítěze zadávacího řízení na akci
„Vybudování místní komunikace Na Pískách
Soběslav – 1. etapa“ schváleného usnesením RM č. 7/107/2018 firmy DŘEVOTVAR
– ŘEMESLA a STAVBY, s. r. o., Chýnov.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci této akce mezi městem
Soběslav a firmou STRABAG, a. s., Praha,
provozní jednotka Soběslav, která se umístila
v uvedeném zadávacím řízení na druhém
místě, za cenu 4.958.116,40 Kč + DPH.

Usnesení č. 9/142/2018
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 1. 2018 mezi
městem Soběslav a firmou HYDRO&KOV,
s. r. o., Třeboň, kterým dochází k navýšení
prací na akci „Rybník Nový u Soběslavi –
posílení přirozené funkce krajiny“ o částku
1.928.975 Kč + DPH.

Usnesení č. 9/143/2018
Rada města souhlasí na základě žádosti jednatele Správy města Soběslavi, s. r. o., Soběslav,
p. Vladimíra Falady s nákupem mulčovací sekačky Stiga Park Pro 540 IX za cenu
183.985,52 Kč + DPH. Mulčovací sekačka bude zakoupena z finančních prostředků
SMS, s. r. o.

Usnesení č. 9/144/2018
Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Ministerstva vnitra „Účelové
investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“ pro rok 2019, výzva
JSDH_V2_2019 Pořízení nového dopravního automobilu, na projekt „Město Soběslav –
pořízení nového dopravního automobilu“ pro
Jednotku sboru dobrovolných hasičů města
Soběslavi s celkovými náklady 900.000 Kč
včetně DPH.
Vlastní podíl žadatele na spolufinancování
projektu ve výši 450.000 Kč bude financován
z rozpočtu města v roce 2019.

Usnesení č. 9/146/2018
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2018 spolku Seniorbowling CZ, z. s., na úhradu části nákladů
spojených s účastí p. Oto Kunce, Soběslav, na
Mistrovství Evropy seniorů v bowlingu 2018
ve Vídni, které se koná ve dnech 23. 6.–30.
6. 2018.

Usnesení č. 9/147/2018
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 4.000 Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2018 z. s. Soběslávka na úhradu části nákladů spojených
s pořádáním kulturních akcí: „Vino et verbum
– autorská čtení na terase městské knihovny
v Soběslavi“, které se uskuteční v měsících
květen až srpen 2018.

ta schválit prodej pozemků p. č. 1823/10
o výměře 16 m2 a p. č. 1928/5 o výměře 92 m2,
oba v k. ú. Soběslav, Českému rybářskému
svazu, z. s., místní organizace Soběslav, z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků
v areálu ČRS „Na Brousku“ v Soběslavi.

Usnesení č. 9/154/2018
Rada města souhlasí s obsazováním uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou
v ulici Mrázkova čp. 745/III v Soběslavi dle
návrhu předloženého sociálně zdravotní komisí rady města.

Usnesení č. 9/155/2018
V návaznosti na usnesení ZM č. 17/138/2018
souhlasí rada města s uzavřením kupní
smlouvy mezi městem Soběslav a firmou
WORKSWELL Systems, s. r. o., na zakoupení termokamery FLIR K65 včetně příslušenství v celkové hodnotě 183.850 Kč včetně
DPH.

Usnesení č. 9/156/2018

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou Vialit
Soběslav, spol. s r. o., na opravu místní komunikace na pozemku parc. č. 3772 v k. ú.
Klenovice za cenu 160.292,50 Kč + DPH.

Rada města souhlasí s programem 18. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které
se uskuteční v úterý 19. 6. 2018 od 18:00
hod. v malém sále Kulturního domu města
Soběslavi:
1. Změna č. 2 rozpočtu města v roce 2018
2. Úprava financování projektu Snížení
energetické náročnosti zimního stadionu
3. Stanovení počtu členů ZM pro příští volební období
4. OZV města Soběslavi č. 2/2018 o nočním klidu
5. Majetkové převody
6. Různé

Usnesení č. 9/150/2018

Usnesení č. 9/157/2018

Usnesení č. 9/148/2018
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav
a Diakonií ČCE – středisko Rolnička
Soběslav na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města na rok 2018 ve výši
210.000 Kč na podporu činnosti Rolničky.

Usnesení č. 9/149/2018

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na uložení vodovodu včetně přípojek mezi městem Soběslav jako oprávněným
a Jihočeským krajem, prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, České
Budějovice, jako panujícím v souvislosti s realizací akce „Soběslav – Chodníky Tyršova a
K Sedlečku SO 301 Vodovod“ na pozemcích
p. č. 3977 a 3979/1 v k. ú. Soběslav, které
jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje.

Usnesení č. 9/151/2018
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 3850/2
o výměře 324 m2 v k. ú. Soběslav Ing. Františku Hanzalovi, Soběslav, v rámci majetkoprávního vypořádání oplocení pozemku přilehlého k jeho nemovitosti.

Usnesení č. 9/152/2018
Rada města ruší své usnesení č. 18/289/2017
ze dne 3. 10. 2017.

Usnesení č. 9/153/2018
Rada města doporučuje zastupitelstvu měs-

Rada města souhlasí s účastí starosty města
Ing. Jindřicha Bláhy, tajemníka MěÚ Ing.
Radka Brylla a ředitele KDMS Mgr. Petra
Valeše na Dnech Sabinova v partnerském
městě Sabinov ve Slovenské republice ve
dnech 12. – 15. 6. 2018.

ČÁPI OPĚT SHLÍŽÍ
NA SOBĚSLAV
V druhé polovině května byl prázdný
komín na hradním nádvoří v Soběslavi opět obsazen čápy.
redakce
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ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM

ODKRYL POZŮSTATKY HISTORICKÉHO OSÍDLENÍ
Souběžně s rekonstrukcí náměstí v Soběslavi od května probíhá záchranný archeologický výzkum, který je město Soběslav povinno
realizovat na základě zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Výzkum probíhá v režii pracovníků Archeologického oddělení
Husitského muzea v Táboře. Bližší informace přinášíme v následujícím rozhovoru s vedoucím archeologického oddělení Františkem Jandou.
Co je cílem záchranného archeologického
výzkumu?
Cílem je zjistit pozůstatky osídlení v této oblasti, včetně historických nálezů, které časově souvisí se vznikem města, nebo se starším
osídlením. Považoval bych za velké štěstí, kdybychom zde objevili nějaké relikty z období
pravěku nebo 13. stol. V jižní části náměstí se
nám zatím podařilo nalézt pozůstatky z období vrcholného a pozdního středověku. To
je senzační s ohledem na fakt, že se nalézáme
na místech, která po staletí fungovala jako náměstí.
Na jaké nálezy jste v průběhu výzkumu doposud narazili? Podařilo se Vám odkrýt
i historicky hodnotné předměty (keramiku
apod.)?
Prvním odkrytým objektem jsou pozůstatky pravděpodobně chlebové kamenné pece
(obr 1), která mohla zaniknout někdy na začátku 20. let 15. stol. Z vykopávek se dá také
vyčíst, že pec byla zastřešená. Několik metrů
od ní jsme odkryli torzo další pece, která se ale
datově odlišuje. K zániku došlo asi v polovině
17. stol.
O kus dál směrem na západ se nachází další
sonda, ve které jsou vidět nejstarší pozůstatky
z pol. 13. stol. V jejím prostoru nalezneme tři
různé objekty. Nejstarší místo se nachází pod
původní dlažbou z 20. stol. O kus dál na sever
byl odhalen kamenný zahloubený objekt – původně pravděpodobně nějaká místnost, sklep.
Její účel však zatím není znám (obr. 2).
V sondě dále na západ (blíže městské policii)
jsme odkryli doposud nejrozsáhlejší a nejhlubší objekt. Původní účel stavby se dá v současnosti těžko určit. Dle velkého množství jílu,
který se nachází na dně objektu, sem byl přítok

1
veden dřevěným potrubím. Tento fakt vede k
domněnce, že se jednalo o nějaký rezervoár na
vodu. Časově zánik objektu odhadujeme na začátek 15. stol.
Zmínil jste, že účel staveb se dá v současnosti
obtížně zjistit. Máte na základě nasbíraných
informací alespoň nějakou představu?
Všechny tři objekty, o kterých jsme zde mluvili, spolu časově souvisí. Ve 14. století byly nějakou dobu společně využívány. Zatím nevíme,
co přesně objekty znamenají a co to vypovídá
o stavu středověkého města. Tuto část skryté
historie se nám možná podaří odhalit později.
Na náměstí byly odedávna provozovány trhy,
s čímž mohou souviset i zde nalezené objekty
- chlebová pec, rezervoár na vodu a zatím neznámý zahloubený objekt. Tehdejší obyvatelé
v obci vodu potřebovali také kvůli požárům,
aby bylo město chráněno. Jejich zánik by mohl
souviset s vojenskou výpravou táborských Husitů na Soběslav.
U kostela sv. Petra a Pavla byly nalezeny po-

zůstatky původního hřbitova. Jak za poslední
měsíc práce pokročily?
U kostela máme položenou sondu k patě nejstarší zástavby kostela – tzv. zákristii. Zatím
jsme došli ke čtvrté etáži. Narazili jsme na pozůstatky pohřbů měšťanů přibližně ze 17. stol.,
poté již fungoval hřbitov u kostela sv. Marka.
Našli jsme také nějaké historické předměty,
včetně prstenu a ověsku, ale je toho málo. Ještě
se snažíme odkrýt původní hřbitovní zeď, která
by nám umožnila určit hranice hřbitova. Ta nám
ale zatím uniká.
Slyšeli jsme zde řadu historických dat. Jakým
způsobem se nálezy datují?
U pecí jsme k datování objektů použili úlomky
keramiky, která byla objevena ve spodku pece.
Pomohli nám také určit zánik druhé pece, která je odsud vzdálena několik metrů, i ostatních
objektů. Dále určování stáří probíhá na základě
vertikální stratigrafie, tj. jak jsou jednotlivé vrstvy za sebou ukládány od nejmladší po nejstarší. V podstatě si pomáháme z geologie. Někdy
to ale není jednoduché, protože do náměstí se
v průběhu let zasahovalo, předlážďovalo se, zčisťovalo apod. Takže na některých místech jsou již
vrstvy porušené, nebo nejsou dobře viditelné.
Jak bude výzkum dále pokračovat?

2

Již jsme dokončili práce na jihozápadní sondě,
kde se nalézají pece ze 14. stol a uvolnili jsme
ji ke stavbě. V těchto prostorech by měla být
zeleň. Je tedy pravděpodobné, že objekt bude
pouze zasypán zeminou a tedy zachován. Několik sond jsme položili na západní straně náměstí
podél silnice u DK a městské policie. Tam žádné významné nálezy zatím nemáme. V průběhu
výkopových prací na celém náměstí dohlížíme,
zda nebudou odhaleny nějaké historicky a archeologicky významné nálezy. Jakmile sondu
zdokumentujeme, okamžitě ji pouštíme, aby
stavební práce mohly pokračovat dál.
redakce
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PREZENTACE ÚPRAVY PARKOVÁNÍ V CENTU MĚSTA PROBĚHLA
V úterý 15. 5. se v malém sále KDMS konala veřejná prezentace možností parkování v centru města Soběslavi. Místostarosta města
Vladimír Drachovský (do jehož kompetence problematika parkování spadá), na prezentaci přednesl návrhy řešení parkování, které jsou
podrobněji rozepsány v aktualitách na webových stránkách města www.musobeslav.cz. Při návrhu řešení se město nechalo inspirovat
jak studií „Posouzení parkování v centru města Soběslavi“ zpracovanou fakultou ČVUT Praha, tak dotazníkem, který v minulém roce
městu předložili Piráti pro Soběslav. V následujícím textu přinášíme přehled hlavních změn, které nová řešení parkování znamenají.
Regulované parkování
V centru města budou zavedeny vymezené
zóny regulovaného parkování na náměstí Republiky a v Palackého ul., Jirsíkově ul., Komenského ul., Bezděkově ul., ul. Petra Voka
a ul. Protifašistických bojovníků. Parkovací
místa v centru budou rozdělena do tří zón:
• modré (pro držitele parkovacích karet RESIDENT - majitel bytové jednotky a ABONENT - podnikatel se sídlem provozovny
v zóně regulovaného parkování),
• červené (vyhrazená stání před MěÚ
Soběslav na náměstí Republiky v budově
č. 59 a 55)
• zelené (ostatní, včetně občanů, kteří přijedou do města nakoupit).
V modré zóně budou residenti a abonenti moci parkovat neomezeně. V zelené zóně
bude zavedeno regulované parkování max.
jednu hodinu v období od pondělí do pátku
od 7 do 16 h a v sobotu od 8 do 12 h. U polikliniky bude možné parkovat max. dvě hodiny.
V zelené zóně budou moci parkovat za stejných podmínek také rezidenti a abonenti. Červená zóna bude sloužit vyhrazenému stání pro
návštěvy MěÚ Soběslav a rezidenti, abonenti
a ostatní občané či návštěvníci města na ní budou moci stát ve všední dny po 16 h a v sobotu
a neděli neomezeně.
V centru města a okolních ulicích bude
k dispozici 157 míst pro residenty a abonenty,
154 míst pro hodinové stání. Parkovací karty
budou poskytovány zdarma. Zavedení druhé
karty (na druhé auto) město zatím nezvažuje. Místostarosta města Vladimír Drachovský
také upozornil, že pokud budou chtít řidiči
zaparkovat za pracovními účely (vyložení
zboží apod.) na krátkou dobu na vyhrazených
zónách, nebudou za to pokutováni. Je-li někdo

v pronájmu (není vlastníkem bytové jednotky), musí se na pořízení karty domluvit s pronajímatelem.
Provizorní a odstavná parkoviště
Ještě v tomto roce vznikne provizorní parkoviště se 30 místy u autobusového nádraží, kde
budou zrušeny některé autobusové zastávky.
V příštím roce se chystá parkoviště u restaurace Paluba (cca 22 míst) a další parkoviště
u GZ média (bývalé Jitony), kde by mělo být
k dispozici cca 20 míst. Volná místa často
bývají na současném parkovišti u koupaliště,
které může posloužit turistům a komukoliv,
kdo je ochoten věnovat pár minut na cestu do
centra pěšky.
Jednosměrky
Zásadní úprava se týká Jirsíkovy ulice, kde
bude zaveden jednosměrný provoz. Najíždět
se do ní bude z ulice Komenského a vyjíždět
u kulturního domu.
Dotazy občanů
Jeden z dotazů byl směřován na parkovací místa pro osoby s průkazem ZTP. Zřízení těchto parkovacích míst ukládá městu zákon a v jednotlivých zónách budou
k dispozici. Jedna z posluchaček se dále
přimluvila za vedení cyklostezky přes náměstí Republiky. Při zvažování vedení cyklostezky centrem města je nutné přihlížet
k zajištění bezpečnosti dopravního provozu.
Náměstí Republiky je veliké. Cyklostezky ale
nemohou být vedeny po současných příjezdových komunikacích, které jsou příliš úzké
a nesplňují podmínky pro vznik bezpečných
cyklistických pruhů. Tento fakt potvrdila také
studie „Posouzení vedení cyklistické dopravy
v Soběslavi po silnicích II. a III. tříd“, kterou
vypracoval autorizovaný inženýr dopravních
staveb Martin Jáchym. Dle studie není bez radikální přeměny stávajících komunikací mož-

VANDALISMUS NA PROMENÁDĚ
redakce

V noci z 12. na 13. května zatím
neznámý pachatel zničil nově
vysázený strom a poškodil dřevěné
opěry u několika vysázených stromů.
Žádáme občany, aby v případě zaznamenání vandalismu ve městě tuto
skutečnost neprodleně nahlásili městské policii na tel. 381 508 150, mob.
602 491 567 nebo Policii ČR na tel.
974 238 740.

né navrhnout integrační opatření pro cyklisty
v centru města.
Jeden z občanů se pozastavil nad tím, že město ruší parkovací místa v centru. Tento názor
podpořila i Iveta Matějů, zastupitelka za Piráty pro Soběslav, která redakci sdělila svůj
názor na zaváděné změny a veřejnou prezentaci. „Jestli půjde v oblasti parkování o změnu
k lepšímu nebo horšímu, ukáže až čas. Jisté
však je (jak poznamenal jeden z přítomných
občanů), že kdyby se počet parkovacích míst
na náměstí nesnižoval, nemuselo by se toto
vůbec řešit. Kromě toho zde zaznělo i velké
množství různých námětů a připomínek od občanů, z čehož je vidět, že se o dění ve městě
zajímají a rádi by k jeho fungování přispěli.
Škoda, že takovýchto veřejných projednání
není více, jistě by to bylo k prospěchu všech.“
I když je parkování ve městě hodně diskutované téma, názory jsou ve skutečnosti různé.
Z diskuzí s obyvateli města víme, že se řadě
lidem současný návrh náměstí líbí. Řada lidí
také nechce náměstí plné aut. Setkali jsme se
i s názorem, že by auta na náměstí neměla být
vůbec. Taková možnost ale není v Soběslavi
s ohledem na velký počet bytových jednotek
a obchodů na náměstí a v blízkosti náměstí
Republiky realizovatelná.
Požadavkem obyvatel obvykle je, aby byla
v centru města zajištěna parkovací místa
pro řidiče, kteří si potřebují zaparkovat auto
z důvodu nákupů a vyřízení pracovních záležitostí. Náměstí by nemělo sloužit jako
parkoviště typu P+R. Parkovací místa mají
být ale zajištěna pro residenty, kteří nemají
možnost zaparkovat svá auta do garáží. Pro
ně by mělo přibýt nových 18 parkovacích míst
v Bezděkově ulici, která momentálně prochází
rekonstrukcí.
		
redakce

POZOR NA PODOMNÍ PRODEJCE
redakce

V druhé polovině května se v Soběslavi v ulici Bočná vyskytnul podomní
prodej i přes zákaz vyhláškou
č.1/2016. Tímto žádáme občany, aby v případě zaznamenání
podomního a pochůzkového
prodeje ve městě tuto skutečnost neprodleně nahlásili městské policii na tel. 381 508 150,

mob. 602 491 567 nebo Policii
ČR na tel. 974 238 740.
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JAK TŘÍDIT ODPADY
Třídění odpadů je povinností měst
a obcí. Proto se i v Soběslavi třídí
dále využitelné složky - papír, plasty,
sklo, kovy a nápojové kartony, drobný
elektroodpad, textil a jedlé potravinářské
oleje. Pokud dochází k správnému
třídění odpadů, odpady se přemění
na hodnotné suroviny, které šetří
primární zdroje surovin, energii a slouží
k výrobě nových výrobků. K třídění
odpadů občanům slouží speciální
barevně odlišené nádoby umístěné
na 17 volně přístupných stanovištích
přímo v Soběslavi a na jednom
stanovišti v Nedvědicích a Chlebově.
V průběhu roku 2018 vznikne dalších
pět stanovišť s barevnými kontejnery.
A jaký vytříděný odpad můžeme uložit
do jednotlivých barevných kontejnerů?














Modré kontejnery jsou určeny pro neznečištěný suchý papír
a patří sem noviny, časopisy, sešity,
lepenka, letáky.
Žluté kontejnery slouží ke sběru
plastů a jsou určené pro plastové
obaly, folie, polystyren, plastové
předměty. Nejčastější užití žlutých
kontejnerů je pro PET lahve jakékoli barvy. Lahve mohou být i s víčky
a etiketou a měly by být zmačkané,
aby se šetřil prostor pro třídění. Do
žlutých kontejnerů v žádném případě nepatří linolea a výrobky z PVC,
plasty s příměsí jiných materiálů (např. kabely), guma, molitan
a plasty znečištěné.
Zelené kontejnery slouží ke sběru
skla – především lahví od nápojů
a tabulového skla. Do zelených
kontejnerů nepatří porcelán, keramika, varné sklo, drátěné sklo, autoskla, plexisklo, žárovky, zářivky
a zrcadla.
Červené
kontejnery
slouží
ke sběru drobných kovů – jedná se hliníkové obaly od nápojů a drobné kovové předměty. Kovové odpady nesmí být
znečištěné např. barvami, laky
a zbytky potravin.
Oranžové kontejnery slouží ke
sběru nápojových kartonů – především od džusů, mléka, vína.
Červené kontejnery na drobný
elektroodpad – sem mohou občané odložit např. CD přehrávače,
walkmany, radia, žehličky, nabíječky, mobily.
Zelené a okrové kontejnery na
textil – možno vložit ošacení /letní
i zimní, dětské dámské, pánské/,
lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, deky, peřiny a polštáře, spacáky, nepoškozenou obuv



/páry bot je nutno svázat/.
Zelené plastové nádoby na sběr
použitých potravinářských olejů
a tuků – oleje a tuky musí být do
nádob ukládány v uzavřených plastových obalech /např. PET lahve/.

Pokud občanům vzniká i odpad, který
nelze ukládat do kontejnerů na tříděný
odpad umístěných po městě, mohou
odpad roztřídit ve sběrném dvoře
v Tyršově ulici 482/III. Sběrný dvůr
je otevřený v pondělí, úterý, čtvrtek
a sobotu. Provozní hodiny záleží na
ročním období.
V zimním období od 1. 1. do 31. 3. je
v pracovní dny otevřeno od 14:30 hodin
do 16:30 hodin a v sobotu od 9:00 hodin
do 12:00 hodin.
V letním období od 1. 4. do 31.
10. je otevírací doba prodloužena
a v pracovní dny je otevřeno od 14:30
hodin do 18:00 hodin a v sobotu
od 8:00 hodin do 12:00 hodin. Na
sběrném dvoře je možno odkládat
nebezpečné odpady (obaly od barev
a chemikálií, oleje, baterie, chemikálie),
objemný odpad (nábytek, dřevo,
matrace, koberce), plasty, papír, sklo,
kov – velké kusy, které se nevejdou
do určených kontejnerů ve městě, dále
biologicky rozložitelný odpad (větvě,
listí trávu, odpady z údržby zahrad),
elektrospotřebiče (lednice, sporáky,
televize, počítače, radia, vysavače). Při
příjezdu na sběrný dvůr musí občan
postupovat v souladu s pokyny obsluhy
sběrného dvora a je povinen se prokázat
dokladem totožnosti.
A jak končí vytříděný papír, plast, sklo,
kov a nápojové kartony ze Soběslavi?
Firma RUMPOLD s.r.o. je převeze na
třídicí linku do Tábora, kde jsou dále
tříděny a po zpracování předávány
odběrateli. Tříděním odpadu je tak
zajištěno jeho další využití a odpad
nekončí zbytečně na skládkách. V roce
2017 občané vytřídili 121 tun papíru,
44 tun plastů, 99 tun skla, 4 tuny kovů
a 3 tuny nápojových kartonů, což je
celkově o téměř 9 % více než v roce
2016. Velmi důležitá je i finanční
podpora sběru tříděných odpadů pro
město Soběslav. Obalový průmysl
hradí část nákladů na separovaný sběr
využitelných odpadů a město Soběslav
získává od společnosti EKO-KOM,
a.s. prostředky na úhradu třídění
odpadů. Třídění odpadů proto snižuje
náklady na odpadové hospodářství.
Každý občan může ovlivnit množství
a
kvalitu
vytříděných
surovin
a chránit tak životní prostředí.
Jan Mošnička, odbor ŽP

AMBULANCE
SE STĚHUJÍ
MUDr. Petr Musil - gastroenterologie,
MUDr. Ladislav Kuchař - kardiologie
Všeobecná interní ambulance s.r.o.
(dosud ordinující v budově Transfuzní stanice, Kpt. Jaroše 2999, 390 03 Tábor ) oznamují, že od 18. 6. 2018
ordinují na nové adrese:
Kpt. Jaroše 3000,
390 03 Tábor,
suterén (proti vjezdu do G centra,
bývalá zubní ordinace MUDr. Kropíka).
Objednávání na tel. čísle 381 254 432 i ordinační doba
zůstávají beze změny.

MUDr. Jana Mikulová,
MUDr. Milan Pilař
Interna
– kardiologická ambulance s.r.o.
bývalá ordinace MUDr. Milana Pilaře, (dosud ordinující
na adrese Dobrovského 665/5, 390 02 Tábor, pod hlavní
lékárnou) oznamují, že od 11. 6. 2018 ordinují na nové
adrese:
Kpt. Jaroše 3000,
390 03 Tábor, suterén
(proti vjezdu do G centra,
bývalá zubní ordinace MUDr. Kropíka).
Objednávání na tel. čísle 606 198 292 i ordinační doba
zůstávají beze změny.

SOBĚSLAVSKÉ

NÁMĚSTÍ
ROZKVETLO
V květnu byly na náměstí
Republiky opět instalovány květinové pyramidy. Nádoby s květinami
se vrátily také na veřejné
osvětlení na několika
místech na náměstí.
redakce
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ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ DOKLADŮ
Informace o změnách
ve vydávání občanských průkazů

Od 1. července 2018 dojde ke změnám ve
lhůtách i výši správních poplatků u občanských průkazů vydaných ve zkrácené lhůtě
(tj. do 24 hodin a do 5 pracovních dnů).
Občanský průkaz pro občany starší 15 let:
• lhůta 5 pracovních dnů, správní poplatek
500 Kč, platnost dokladu 10 let,
• lhůta 24 hodin v pracovních dnech (nelze
o víkendech a svátcích), správní poplatek
1 000 Kč, platnost dokladu 10 let,
• lhůta do 30 dnů zůstává beze změn – správní poplatek se neplatí.
Občanské průkazy pro občany mladší 15 let:
• lhůta 5 pracovních dnů, správní poplatek
300 Kč, platnost dokladu 5 let,
• lhůta 24 hodin v pracovních dnech (nelze
o víkendech a svátcích), správní poplatek
500 Kč, platnost dokladu 5 let,
• lhůta do 30 dnů zůstává beze změn – správní poplatek 50 Kč.
Upozorňujeme, že občanské průkazy vydané
ve lhůtě do 24 hodin bude možné převzít pouze
na Ministerstvu vnitra ČR v Praze. Občanské
průkazy vyhotovené do pěti pracovních dnů si

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
Oznamujeme občanům, že v pátek 29.
června 2018 bude pracoviště agendy
řidičských průkazů Městského úřadu
Soběslav zavřené. Důvodem je částečné
rozvolnění místní příslušnosti a přechod
z papírové na digitální fotografii při nabírání
nových žádostí.
Nový systém začne fungovat od pondělí
2. července 2018.
J. Stejskalová, ODVV

PŘEMÍSTĚNÍ
KONTEJNERŮ

na separovaný sběr
od polikliniky
Z důvodu malého využívání kontejnerů na separovaný sběr u polikliniky došlo koncem května k jejich přesunutí do nové lokality, k chatové osadě
pod Pilátem. Věříme, že zde kontejnery
najdou své uplatnění, o které opakovaně
žádali místní chataři a zahrádkáři.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ

bude občan moci převzít u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, kde svou žádost podal
anebo na ministerstvu. Podat žádost o vydání
občanského průkazu ve zkrácené lhůtě bude
možné na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností v ČR nebo MV ČR v Praze.
Přesná adresa pracoviště osobních dokladů ministerstva vnitra a úřední hodiny budou ještě
upřesněny a dozvíte se je na každém pracovišti
občanských průkazů nebo cestovních dokladů.
Od 1. července končí možnost vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů
s dobou platnosti 1 měsíc - tzv. „OP blesk“ (nyní
vydávány v případě ztráty, odcizení, poškození,
zničení OP nebo po zrušení údaje o místu
trvalého pobytu).
K uvedenému datu budou vydávány nové OP se
strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem. Aktuální občanské průkazy, vydané před 1. červencem 2018, zůstanou nadále platné po dobu v nich uvedenou.
Výměna se bude týkat pouze občanů, kterým
bude končit platnost dosavadního občanského
průkazu.
Případné informace podá: Pavla Dubská,
tel. č. 381 508 118

Informace o změnách

ve vydávání cestovních dokladů

Od 1. července 2018 dojde ke změnám ve lhůtách i výši správních poplatků u cestovních pasů
vydaných ve zkrácené lhůtě (tj. do 24 hodin a do
5 pracovních dnů).
Cestovní pas pro občany starší 15 let:
• lhůta 5 pracovních dnů, správní poplatek
3 000 Kč, platnost dokladu 10 let,
• lhůta 24 hodin v pracovních dnech (nelze
o víkendech a svátcích), správní poplatek
6 000 Kč, platnost dokladu 10 let,
• lhůta do 30 dnů zůstává beze změn – správní poplatek 600 Kč.
Cestovní pas pro občany mladší 15 let:
• lhůta 5 pracovních dnů, správní poplatek
1 000 Kč, platnost dokladu 5 let,
• lhůta 24 hodin v pracovních dnech (nelze
o víkendech a svátcích), správní poplatek
2 000 Kč, platnost dokladu 5 let,
• lhůta do 30 dnů zůstává beze změn – správní poplatek 100 Kč.
Pro podání žádosti a převzetí již vyrobeného
cestovního dokladu platí stejné podmínky jako
u občanských průkazů, které jsou uvedeny výše.
Případné informace podá: Iva Terberová,
tel. č. 381 508117.
Ing. Jana Kosová, vedoucí ODVV

PRÁCE V RYBNÍCE NOVÝ BYLY DOKONČENY
Díky pokračujícímu příznivému počasí
a velkému nasazení techniky dodavatelskou
firmou se podařilo po vzájemné dohodě
všech zúčastněných stran včetně Krajského úřadu JčK a Agentury ochrany přírody
a krajiny provést práce plánované na letošní
a příští rok během jediné, letošní etapy.
Celá akce s názvem „Rybník Nový
u Soběslavi – posílení přirozené funkce
krajiny“ je spolufinancována Evropskou
unií – Evropským fondem pro regionální
rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Bahno je vytěženo z celého
rybníka a uloženo na mezideponiích v jihovýchodním cípu rybníka a na přilehlých
pozemcích, a to přes skutečnost, že jeho
množství je větší než se předpokládalo.
Také se povedlo opravit celou hráz, i když
bylo nutné z důvodu stability její založení, se kterým projekt také nepočítal. Veškeré tyto práce se stihly v měsíční lhůtě
stanovené pro vypuštění rybníka. Znovunapuštění rybníka Nový začalo ve čtvrtek
10. 5. 2018.
Vlastní práce vyjdou město na 28.889.000
Kč + DPH, 90% nákladů získá město zpět
z OPŽP formou dotace, za práce nad rámec

projektu město uhradí cca 1,9 mil. Kč + DPH.
Firma HYDRO&KOV se do Soběslavi vrátí
na podzim letošního roku, kdy bude vytěžený sediment odvezen na zemědělské pozemky, provizorní hráz v rybníce odbagrována
a dokončeny opravy přístupových komunikací. Zkrácení prací na jeden rok přivítali
i zástupci ochrany přírody a krajiny, protože znamená menší zátěž pro chráněné živočichy a rostliny. Upozorňujeme občany
města na přísný zákaz vstupu do prostor
mezideponií v době vysychání uloženého
bahna. Mezideponie jsou oploceny a označeny výstražnými cedulemi. Vrstva řídkého
bahna dosahuje i několika metrů a hrozí zde
nebezpečí utonutí.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ

červen 2018

9
VZPOMÍNÁME

Tolik jsi milovala život a s námi jsi
chtěla být, ale osud byl tak krutý
a nenechal Tě žít.
Dne 6. 6. uplyne pět let, co nás
náhle opustila manželka, maminka a babička paní Marie Doláková ze Zvěrotic. S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami.
Dne 26. 6. 2018 uplyne
smutných 20 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.

Marně naše oči všude Tě hledají,
marně po lících slzy nám stékají.
Dne 25. června 2018 uplynou tři
smutné roky, co zemřel pan Vlastimil Bernas ze Soběslavi.
Za tichou vzpomínku děkují manželka Milada, dcera Milada s manželem, syn Vlastimil s manželkou
a vnoučata.

Byl skromný ve svém životě, trpělivý
ve svých bolestech a velký ve své dobrotě.
Dne 11. 6. 2018 uplynul jeden smutný rok, co nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček, švagr
a kamarád pan Ivan Buzek.

Dne 29. 6. 2018 uplyne již pět let od doby, co nás navždy
opustila naše drahá maminka, babička a prababička paní
Marie Dvořáková.
S láskou stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Kdo jste ho znali, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná manželka Jitka,
synové Renda, Ivo, vnuk Víteček
a kamarádi.

S lítostí oznamujeme, že dne 11. 5. nás ve věku 82 let
navždy opustil soběslavský rodák pan Josef Žák. Kdo
jste ho znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
manželka a rodina

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Radovan Radosta
Toby Vojta
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Ráno, než slunce zemi navštívilo,
tvoje srdce se navždy zastavilo.
Odešla jsi tiše, jako když hvězda padá,
Zůstala jen vzpomínka, která neuvadá.
Dne 29. června to bude 15 let, co
od nás náhle odešla naše milá dcera
Petra Žáková ze Soběslavi.
Za tichou vzpomínku děkují rodiče,
sestra Klára a babička.

Dne 12. 8. 2018 uplyne
smutných 20 let, kdy
nás opustila paní Marie Křesinová, rozená
Spurná, ze Soběslavi.
Stálou
vzpomínku
věnuje manžel Václav
a ostatní příbuzní.

Úmrtí:
Karel Mottl
Růžena Smítková
Anna Palmová
Drahoslava Chalupská
Ludmila Vilímová
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

ZAHAJUJE VÝSTAVNÍ SEZONA
V KOSTELE SV. MARKA
Výstavní sezona bude zahájena vernisáží již ve čtvrtek 28. 6.
v 18 hod. a potrvá do neděle 29. 7.
Vystavovat
budou
studenti Ateliéru keramicky Fakulty designu a umění Ladislava
Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Fakulta je
nejmladší fakultou univerzity a jednou z nejmladších
uměleckých škol v ČR. Absolventi se uplatňují jako
designéři, ilustrátoři, tvůrci multimediálních prezentací,
ve vydavatelstvích, nakladatelstvím, PR a reklamních
agenturách i v průmyslu. Výstava s názvem «Všechno
dopadne dobře» představí nejzajímavější práce Ateliéru
keramiky za uplynulé dva roky.
Ve druhé polovině prázdnin proběhne výstava členů
Asociace jihočeských výtvarníků „Continuatio quadrati“ s vernisáží v pátek 3. 8. od 18 hod. a ukončením
v pátek 31. 8.
ak. soch. Václav Hrůza, kurátor výstavy
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
17. 4. u nás v knihovně proběhla vernisáž výstavy Mateřské školky Duha
s názvem „Na cestě ke zdraví“. Pro návštěvníky bylo zde připraveno bohaté
pohoštění a pestrý program, který pro rodinné příslušníky připravily dětičky ze
školky. Celou vernisáž uvedla krásnými slovy paní ředitelka Alena Krejčová, která
rodiče i další hosty přivítala a vysvětlila, proč výstava nese právě tento název. Děkujeme školce za zkrášlení knihovny a přejeme jim, ať je cesta ke zdraví provází
ještě spoustu let.
Základní umělecká škola Soběslav zve na výstavu prací žáků, která
je ke zhlédnutí od 22. května do konce měsíce června.

NÁRODOPISNÁ EXPOZICE
NOMINOVÁNA NA CENU GLORIA
MUSAEALIS!
Loni otevřený Smrčkův dům v Soběslavi nabízí kromě obrazové galerie regionálních umělců
nazvané „Krajina Táborska ve výtvarném umění“ především etnografickou expozici „Život
na Blatech a Kozácku“, která byla nominována
na prestižní cenu Gloria musaealis v kategorii
Muzejní výstava roku 2017. Slavnostní předávání cen proběhlo 17. 5. v Obecním domě
v Praze, ale již samotná nominace z desítek přihlášených projektů je oceněním naší práce pro
Vás, naše návštěvníky. Expozice s tematickou
dětskou hernou je pro letošní rok doplněna ještě o interaktivní prvky pro děti i hravé dospělé
v jednotlivých sálech, přijďte se podívat!
V Rožmberském domě na Vás čeká největší přírodovědná expozice v jižních Čechách
a umělecko-historická expozice „Soběslav
– město pětilisté růže“ s modelem města v době
vlády posledních Rožmberků. Ve Weisově
domě ve Veselí nad Lužnicí můžete před plánovanou rekonstrukcí po celou letošní sezonu
navštívit expozici „Z pokladů muzea“ a pamětní
síň Karla Weise. Všechny tři objekty Blatského muzea jsou otevřeny denně kromě pondělí
(9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00).

IVANA KOTÝNKOVÁ
Už v pátek 1. 6. v 17 hodin ve Weisově
domě ve Veselí nad Lužnicí zahájíme výstavu
krajinomaleb a zátiší Ivany Kotýnkové, výtvarnice žijící a tvořící ve Veselí nad Lužnicí
a v Praze. Malířka je členem Unie výtvarných
umělců České republiky, její díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách i v institucích doma,
v Evropě i v zámoří. Výstavu doprovodí katalog
– 6. svazek edice, jejímž cílem je trvale připomínat tvorbu umělců spojených s naším regionem. Výstava potrvá do 28. 7.

JOSEF KILIAN (1918 – 1999)

Za výtvarným uměním Vás zveme i do Rožmberského domu – u příležitosti 100. výročí
narození soběslavského rodáka a čestného občana, akademického malíře Josefa Kiliana jsme
připravili reprezentativní výstavu jeho krajinomaleb s jihočeskými motivy doplněnou o výběr
převážně květinových zátiší a kreseb blatské
lidové architektury. Kromě obrazů z našich
muzejních sbírek budou představena plátna zapůjčená z Galerie hl. m. Prahy, Alšovy jihočeské galerie, Galerie Klatovy / Klenová, Galerie
moderního umění v Hradci Králové, Horácké
galerie v Novém Městě na Moravě a ze soukromých sbírek Kilianovy rodiny. K vidění budou
jak typické autorovy malby jihočeských vesnic,
statků, chalup, polí a rybníků z 60. – 90. let 20.
století, tak jeho kubismem ovlivněná raná díla
z let čtyřicátých. Vernisáž výstavy proběhne
v pátek 8. 6. od 17 hodin za účasti zástupců rodiny Josefa Kiliana, představen bude i další katalog z naší edice představující umělce regionu.
Výstava potrvá do 12. 8.

7. NOC V BLATSKÉM MUZEU
– „KNIHAŘSKÁ“
Letošní muzejní noc proběhne v pátek 22. 6.
od 16 do 22 hodin ve Smrčkově domě. Bude
spojena s otevřením výstavy Nebeklíče od
Landfrasů, proto jsme ji tentokrát dali podtitul „knihařská“. Doprovodný program tak bude
zaměřen především na téma knihtisku a lidové
kultury. Studio Bez Kliky k nám pro tuto příležitost přiveze funkční repliku historického
knižního lisu ze 17. století, na níž si budete
moci sami vyzkoušet práci tiskaře v době počátků knihtisku a vytvořit si vlastní výtisk listu některé z tehdejších knih. Nejen pro děti
pak bude připravena dílnička, ve které si jako
tiskaři a knihvazači vytisknou, sváží a ozdobí
vlastní nebeklíč. V národopisné expozici Život
na Blatech a Kozácku na ně budou čekat nové
pracovní listy a interaktivní prvky. Těšit se
můžete na vystoupení členů Krojové družiny
z Jarošova nad Nežárkou, v němž bude také
figurovat nebeklíč v mosazné vazbě. Kromě
toho proběhne i ocenění nejúspěšnějších tvůrců keramických výrobků prezentovaných na
květnové výstavě Pohádky, pověsti, bajky (na
základě ankety probíhající na vernisáži a po
celou dobu konání výstavy). U příležitosti 155.
výročí vzniku Zpěváckého spolku Petr Vok –

významného soběslavského spolku, hlásícího se
k odkazu posledního Rožmberka – bude představen exponát roku, jímž je stříbrný dárek členů spolku pro svého sbormistra, který jsme před
nedávnem získali do muzejních sbírek. Detailní
program najdete na plakátech akce.

NEBEKLÍČE OD LANDFRASŮ –
KNIŽNÍ BESTSELLERY 19. STOLETÍ
V proběhu muzejní noci konané v pátek 22. 6.
ve Smrčkově domě zahájíme v 17 hodin výstavu přibližující významnou část produkce slavné
jindřichohradecké Landfrasovy tiskárny, největší mimopražské tiskárny 19. století. Mezi
její nejúspěšněji vydávané tituly patřily jazykově české i německé modlitební knihy, především tzv. nebeklíče. Jejich autorem byl německý kapucín Martin z Kochemu, který koncem
17. století působil i v klášteře na Hradčanech.
Obliba těchto modlitebních knih přetrvala až
do 19. století a byla tak velká, že se nebeklíče
pod různými názvy dočkaly až dvou set vydání.
Byly určeny ženám a často je dostávaly nevěsty
jako dárek od svého nastávajícího. Jejich dnešní
stav svědčí o denním používání, poměrně časté
zastoupení v muzejních fondech pak o hojném
rozšíření mezi širokými lidovými vrstvami. To
bylo způsobeno i cenovou dostupností, neboť
nebeklíče se tiskly co nejlevněji ve velkých nákladech. Zámožné selky často mívaly nebeklíče
zdobené mosaznými vazbami s vypichovanými
náboženskými motivy a štrasovými kamínky,
které jsou současně zajímavým projevem jihočeského lidového umění. Jako takové je najdeme i hned na několika místech naší národopisné
expozice. Výstavu jsme si pro Vás rádi zapůjčili
v Muzeu Jindřichohradecka, její autorka PhDr.
Štěpánka Běhalová, Ph.D., odborná knihovnice
jindřichohradeckého muzea, ji u nás také uvede.
V galerii Smrčkova domu výstava potrvá do 12. 8.

PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM
16. ročník přírodovědných exkurzí pokračuje
v neděli 3. 6. výpravou Za břehulemi na Veselské pískovny. Další exkurze najdete v letácích, které jsou k dispozici v muzeu, anebo na
internetových stránkách www.blatskemuzeum.
cz. Na muzejní akce Vás srdečně zvou
RNDr. Daniel Abazid, Mgr. Petr Šťovíček,
Mgr. Monika Vlasáková a kol.
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Pravidelné akce:
Pondělí
Úterý

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST 		

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

ČERVEN 2018

18.00 Argentinské tango
16.00 Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci!)
20.00 Divadelní soubor Chvalovský
13.30 Senior klub
15.30 Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
18.00 JÓGA
19.00 Soběslavská chasa mladá

Středa
Čtvrtek
Pátek

Další program:
21.00 Divadelní soubor ZŠ Komenského,
Dědeček aneb Musíme tam všichni…,
divadelní představení, park u Hlásky!
Sobota 16.6.
19.00 Flauti Sonori - Anonym Voice, koncert,
Galerie v kostele sv. Marka
Úterý 19.6.
18.00 Z
 astupitelstvo, malý sál
Čtvrtek 28.6.
17.00 Astrál
		
18.00 Vernisáž – Výstava prací studentů keramického designu
Fakulty designu a umění ZU v Plzni, Galerie v kostele sv.
Marka
Sobota 30.6. – úterý 10.7. Setkání s hudbou v Soběslavi – týden koncertů a
příjemných setkání nejen s hudbou…, Galerie v kostele sv.
Marka, KDMS, kostel sv. Víta, kostel sv. Petra a Pavla, letní
koupaliště
Pátek

1. 6.

Připravujeme pro vás na podzim:
Pátek 14.9.
Sobota 15.9.
Pátek 19.10.

21.00 Koncert Mirai, areál KD a soběslavského hradu
10.00 Soběslavské slavnosti 2018
19.00 Eva Urbanová a Moravské klavírní trio – koncert, velký sál

TANEČNÍ KURZY
Taneční kurzy povedou opět manželé
Alena a Jaroslav Bolkovi z Milevska.
Začínáme v sobotu 8. září od 18 hodin – končíme Věnečkem‚ 8. prosince 2018. Kurzovné je 1 300 Kč
(10 x sobota od 18 – 21 hod., Prodloužená 18 – 22 hod., Věneček 18 – 24 hod.
tj. celkem 12 sobot !). Můžete se těšit
na kurz stolování (není povinný) !
Podrobný rozpis jednotlivých kurzů na www.kdms.cz. !

KUBEŠOVA SOBĚSLAV 2018 SE PŘESOUVÁ Z NÁMĚSTÍ NA STADION
Vzhledem k probíhající rekonstrukci centrální části náměstí v Soběslavi
jsme pro uspořádání letošního 24. mezinárodního festivalu dechových
hudeb Kubešova Soběslav hledali příznivou náhradní lokalitu, kde by
se festival mohl uskutečnit. Z vytipovaných míst v Soběslavi se nakonec jeví jako divácky a zázemím nejpříhodnější fotbalový stadion. Pro
diváka znamená tento přesun hned několik zjednodušení a zpříjemnění.
Mimo jiné blízkost parkování jak na parkovištích přilehlých ke sportovnímu areálu, tak i v prostoru před gymnáziem, stupňovité kryté hlediště
se sedačkami a kromě mobilních WC zároveň i klasické kamenné. Pro
účinkující pak šatny a velice příjemné zázemí. Věříme, že se Vám bude i
na letošním ročníku Kubešovy Soběslavi líbit a děkujeme za pochopení!
Děkujeme městu Soběslav a TJ Spartak Soběslav za možnost realizace
festivalu v prostorách sportovního areálu. Závěrem si dovolujeme připomenout, že cenově zvýhodněné vstupenky si můžete zakoupit prostřednictvím webu www.kdms.cz nebo v kanceláři KD.
Petr Valeš, ředitel KDMS
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SETKÁNÍ S HUDBOU V SOBĚSLAVI
10. ROČNÍK
Představujeme program jubilejního dvanáctidenního festivalu
komorní hudby Setkání s hudbou. Podrobný program bude uveřejněn v červencovém čísle Soběslavské hlásky.
•

sobota 30.6.

JOSEF ŠPAČEK, HOUSLE + MIROSLAV SEKERA, KLAVÍR
opravdu špičková komorní hudba!
•
neděle 1. 7.
PUTOVNÍ KONCERT ORGANIZÁTORŮ A LEKTORŮ
•
pondělí 2. 7.
ANONYM VOICE A ZUŠ SOBĚSLAV,
HOST ZUZANA LÁSZLÓOVÁ,
SOPRÁN
•
úterý 3. 7.
JITKA ŠURANSKÁ TRIO
world music oceněná několika
Anděly...
•

středa 4. 7.

DOMÁCÍ VÝROBA ANEB PECKY
VŠECKY
tradiční open air koncert na koupališti...
•

čtvrtek 5. 7.

CANTARINA CLARINETTE
dámské klarinetové kvarteto...

•

pátek 6. 7.

BAROCCO SEMPRE GIOVANE,
KRISTÝNA KŮSTKOVÁ, SOPRÁN
výjimečný pardubický soubor
s neméně výjimečnou pěvkyní...
•
sobota 7. 7.
ŠARMAN ENSEMBLE
hudba od gotiky po současnost
v podání jihočeského souboru
a hostů...
•
neděle 8. 7.
MATINÉ Z TVORBY ÚČASTNÍKŮ
KURZŮ
•
neděle 8. 7.
LIBOR ŠMOLDAS HRAJE JEŽKA,
HOST PETR HANZLÍK, ZPĚV
přední český jazzový kytarista
•

pondělí 9. 7.

1. KONCERT ÚČASTNÍKŮ KURZŮ
•

úterý 10. 7.

2. KONCERT ÚČASTNÍKŮ KURZŮ

Josef Špaček; autor fota: Radovan Subin
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ZUŠ Soběslav a KDMS Soběslav
Vás zvou
na společný koncert
flétnového orchestru ZUŠ Soběslav a ZUŠ J. Hradec

Flauti Sonori
a

2. 6. 2018

komorního pěveckého sboru

Kemp TJ Spartak Soběslav

Anonym Voice

Program
dopolední divadla pro děti (i dospělé),doprovodné
akce a skákací hrad
09:30 - 10:00   zahájení
10:00 - 11:00   divadlo Víti Marčíka
11:30 - 12:00   kabaret Ivana Hoffmana
14:00 - 14:45   A proč ne
15:00 - 15:45   Kamarádi z pískoviště
16:30 - 17:30 Veteráni - vzpomínka na M. Tučného
18:00 - 19:00 Kocouři a Friends
19:00 - 19:15 Samova Mexická vložka
20:00 - 21:30 Plavci Jana Vančury s Irenou Budweiserovou a Máriem Bihári
22:00 - 02:00 Hastrmani

sobota 16. června 2018
Galerie sv. Marka
začátek v 19 hodin

MŠ DUHA

(Změna programu vyhrazena)

Jaro je v plném proudu a sluníčko nás láká na pěší
výlety po blízkém i vzdálenějším okolí školy. Naším oblíbeným cílem je farma pana Kubeše, vydaly
se tam i děti z červené třídy. Pan Kubeš je seznámil
se zvířaty, která na farmě žijí, děti si mohly pohladit
husu, viděly malá jehňata, páva v celé jeho kráse
a dokonce mohly samy nakrmit ovce a jehňata. Když už se červeňásci
dostali blízko k Novému rybníku, podívali se také na to, jak velká auta
a bagry pracovaly na jeho odbahnění. A že to byl zážitek vidět tolik nákladních aut a bagrů pohromadě!
Naše mateřská škola se na jaře také dvakrát otevřela veřejnosti, konkrétně novým zájemcům o vzdělávání v naší školce, nejprve na Dni otevřených dveří a podruhé i při zápisu. Na Den otevřených dveří paní kuchařky také připravily ochutnávku, recepty a informační panely o naší školní
jídelně. Už rok vlastní naše škola Certifikát Zdravé školní jídelny a my
jsme rádi, že máme možnost se každý den těšit na výborné a zároveň
zdravé jídlo, které nám paní kuchařky s láskou připravují.
V měsíci květnu jsme také k nám do školky pozvaly všechny maminky
a babičky, abychom společně oslavili jejich svátek – Svátek všech maminek. Děti si pro maminky a babičky připravily program plný tanečků, písniček, tvoření, vlastnoručně připravily pohoštění i malý dáreček.
Všechny třídy čekají v měsíci červnu různé výlety, předškoláky slavnostní stužkování v prostorách kina, ostatní děti rozloučení se třídou
a školním rokem…a ani se nenadějeme a budou tady prázdniny.
Kolektiv MŠ DUHA
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MŠ NERUDOVA
Kytičkový den v MŠ Nerudova
Jako každý rok i letos pořádala Mateřská škola Nerudova
v Soběslavi odpoledne pro maminky, letos jsme měli Kytičkový den 3. května od 16 hodin na zahradě školky.
Program zahájily soběslavské mažoretky a roztleskávačky, poté
měla každá třída asi desetiminutové vystoupení pro své maminky. Nejdříve začala
třída nejmenších dětí Zvonečková, pak Srdíčková, Kytičková, Sluníčková, Měsíčková a sérii vystoupení uzavírala třída Hvězdičková. Po ukončení děti donesly
svým maminkám kytičky, které samy vyráběly. Program uzavírala diskotéka. Celé
odpoledne nám přálo krásné počasí.Kolem osmnácté hodiny ukončil celou akci
slabý deštík a děti s rodiči spokojeni odešli domů.
Děkujeme paním učitelkám za uspořádání tohoto dne a za připravenost našich dětí!
		
				
Marie Vráblíková

Čarodějnický rej
V naší mateřské škole se každoročně pořádá pro děti čarodějnický rej. Nebylo
tomu jinak ani ve čtvrtek 26. 4. 2018. Do
školičky se slétaly ježibaby ze všech koutů
města a vesnic. Čarodějnický průvod všech
malých čarodějů a čarodějek nebral konce.
Veselé dopoledne vyvrcholilo tancem čaro-

dějnic a jízdou na koštěti na školní zahradě.
Bylo se opravdu na co dívat. Velké díky patří všem maminkám, které dětem kostýmy
připravily.
Vedení MŠ Nerudova děkuje za pomoc při
organizaci Kytičkového dne panu J. Pinco-

vi – ozvučení celé akce/ diskotéka pro děti/,
manželům Boušovým za dobré kafíčko
pro maminky, soběslavským mažoretkám
a roztleskávačkám za krásné vystoupení
pod vedením M. Moravcové.
Kolektiv MŠ Nerudova

ZŠ E. BENEŠE
Atletická školní olympiáda

Den Země

V pondělí 7. května se uskutečnila na 1. stupni olympiáda v lehké
atletice. Bylo rozdáno 120 diplomů, ale zvítězili všichni žáci, kteří
se olympiády účastnili, zejména naši prvňáčci, kteří takové závody zažili poprvé. Nejúspěšnějšími sportovci za jednotlivé ročníky
byli Adam Pánek, David Sedláček, Jakub Říha, Barbora Pecháčková, Adam Žahour, Adéla Pánková a Daniel Potušňák. Poděkování ale patří všem žákům za pěkné sportovní výkony, paním učitelkám, které zajistily všechna stanoviště a dohled na tribunách,
a žákům 9. A, kteří pomohli s přípravou i v průběhu olympiády.
Poděkování patří také panu řediteli a paní zástupkyni za předávání

V pátek 27. dubna se na naší škole uskutečnil Den Země, v letošním roce zaměřený na lesní pedagogiku. Pracovníci Lesů ČR
připravili pro žáky 1. – 6. tříd v přírodě šest stanovišť se zajímavými úkoly a informacemi o lese. Žáci například určovali výšku
stromů, vyzkoušeli si řezání pilou, chůzi na chůdách, střelbu z
luku a dozvěděli se spoustu zajímavého o těžbě dřeva, myslivosti
a zvířatech žijících v lese. Ukázali dětem také živého dravce, rohy
a parohy lesních kopytníků i zbraně myslivců. Žákům i učitelům
se den věnovaný přírodě velice líbil. Tradičně proběhla v tento den
i školní soutěž ve sběru papíru. Celkem bylo letos sebráno 11 900
kg papíru. Děkujeme všem, kteří starý papír přinesli a žákům
9. tříd za zajištění sběru.
Mgr. Eva Radostová

diplomů a medailí. Mgr. Miluše Králová
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ZŠ KOMENSKÉHO
Poděkování pracovníkům
kulturního domu
Na středu 2. května si děti naší školy připravily svá vystoupení pro rodiče, příbuzné, známé i pro širokou veřejnost. Diváci
měli možnost zhlédnout představení, ve kterém nechyběl tanec, zpěv, mluvené slovo ani hrané scénky. Organizace takové akce a nacvičení jednotlivých vystoupení stojí žáky i učitele mnoho sil. O to více si ceníme toho, že technickou stránku
školní akademie (světla, zvuk, prostor, kulisy, apod.) jsme mohli
přenechat pracovníkům kulturního domu. Ve všem nám vyšli vstříc a snažili se splnit mnohdy až nereálné požadavky ze
strany účinkujících. Vedení Kulturního domu města Soběslavi a všem jeho zaměstnancům velice děkujeme za pomoc
a těšíme se na další spolupráci.
žáci a učitelé ZŠ Komenského

Školní časopis roku
V pátek 27. dubna 2018 jsme se s Klárou Mládkovou a Denisou
Smolíkovou (zástupkyně redakce Klubka) zúčastnili vyhlašování výsledků krajského kola soutěže Školní časopis roku 2018. Z
celkového počtu 27 přihlášených školních časopisů jsme nakonec
obsadili ve své kategorii čtvrté místo. Navíc jsme získali čestné
uznání za inspirativní rozhovory a kvalitní fotografie.
Více informací o celém programu naleznete v dalším čísle školního časopisu Klubko.
Lukáš Lis

Beseda o myslivosti
Pondělní deštivé odpoledne žákům z 1. a 2. A zpříjemnil náš pan
školník Jiří Věchet, který je dlouholetým myslivcem. A kdo jiný
by nejlépe popsal našim dětem, kdo jsou myslivci, co dělají a co
všechno mají na starosti.
   Na ukázku dětem přinesl paroží a stažené kůže z lišky, tchoře
a kuny. Vše si mohly osahat a pohladit. Děti se o toto téma velmi
zajímaly a zároveň nás mile překvapily svými znalostmi.
Věra Máchová, Jana Hesová

Bronz v iBoccie
Ve čtvrtek 10. května se uskutečnil 2. ročník turnaje „O putovní pohár starosty města Soběslavi“ v integrované Boccii.
Družstvo děvčat (Myšáci) z 5. A obhajovalo loňské prvenství v turnaji. Konkurence byla opravdu veliká, setkalo se
dvanáct týmů. Ve skupině naši Myšáci obsadili 3. místo, ale
i tak postoupili do dalších her. Prohráli v souboji o finále, následně uspěli proti ZŠ Edvarda Beneše a získali krásné 3. místo. Velké poděkování patří organizátorům akce, rozhodčím
a ostatním, kteří s touto soutěží pomáhali.
Myšáci: Nikola Arnoštová, Kateřina Holasová, Kamila Viturková,
Nikita Kyptová, Adéla Stiborová, Lucie Nejedlá a trenér Miroslav
Forszták.
Ilona Klimešová

Čtenářský klub - beseda
V úterý 10. dubna proběhla dlouho očekávaná beseda sedmých
ročníků s úspěšnou spisovatelkou, paní Michaelou Fišarovou.
Po rozpačitém začátku, kdy došlo ke kratičkému zpoždění kvůli
dopravě, se paní spisovatelka rozpovídala a nebyla k zastavení.
Nejdříve nám představila své dvě knihy, z nichž nás samozřejmě
více zaujala „ Nikolina cesta“, neboť je určena čtenářům našeho
věku a zobrazuje téma domácího násilí a zneužívání. Dále nám
paní spisovatelka přiblížila své tvůrčí začátky, hovořila o tom, jak
dlouho může trvat sepsání takové knihy a také to, odkud čerpá
inspiraci. Zdůraznila, že největší inspirací jsme pro ni my, děti…
Poté nám představila jednoho ze svých kolegů, který nám četl
ukázku z výše jmenované knihy. Jakmile otevřel ústa, celá místnost
ztichla…nebylo to totiž obyčejné čtení, spíše jsme si připadali
jako při návštěvě divadelního představení. Nejen že používal celý
repertoár různých hlasů, měnil intonaci podle potřeby, intenzitu
hlasu, ale svůj mluvený projev doprovázel různými grimasami
a vhodnou mimikou. Byli jsme nadšení!
    V závěru nám paní Fišarová ještě sama přečetla další úryvek z knihy
a besedu jsme zakončili dotazy, které nám ochotně zodpověděla.
Za žáky 7. tříd Renáta Zemanová
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SŠŘ SOBĚSLAV
MĚSÍC KVĚTEN U NAŠICH NEJMENŠÍCH
Ve čtvrtek 10. 5. se žáci

základní
školy
zúčastnili
recitační, pěvecké a výtvarné
soutěže „Talent našich škol“
v Táboře, odkud si přivezli
mnoho diplomů za medailová místa.
Další zajímavou akcí byla beseda s Městskou
policií Soběslav. Děti se dozvěděly spoustu užitečných informací, nejvíce se však líbila ukázka
výzbroje a výstroje příslušníků MP.
V letošním roce se ještě těšíme na školní výlet do Třeboně, návštěvu zemědělského družstva Jinos - Agro ve Veselí nad Lužnicí a díky
financím z grantu podpory sportu Jihočeského
kraje můžeme opět uspořádat lehkoatletické závody. O výsledcích budeme čtenáře informovat
v příštím čísle.
Mgr. Jana Drsová

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL JSOU ZA NÁMI
Ve dnech 8. a 9. května se
v Soběslavi konaly zápisy do
mateřských škol. Zájem o místa v mateřských školkách byl
i v letošním roce značný. Děti
jsou přijímány na základě
kritérií, která byla předem
zveřejněna na webových stránkách škol.

Odnesly si tak s sebou památku, která jim bude připomínat
školku až do září, kdy zahájí
školní rok 2018/19. Po absolvování zápisu si rodiče s dětmi
mohli prohlédnout školku i výstavu, kterou ve svých interiérech školka pořádá u příležitosti 50. výročí od jejího založení.

Zatímco v MŠ Nerudova rodiče děti zapisovali, ony
samy se mohly zabavit prohlížením knih a malováním. Jejich
budoucí spolužáci jim připravili dárky v podobě ručně vyráběných papírových výrobků.

Malý dárek si ze zápisu odnášely děti i v MŠ DUHA.
Čekající zájemci si se svými ratolestmi hráli ve třídách
a také si mohli prohlédnout
areál školky. Většina rodičů
již byla dobře informována,

Zápisy v MŠ Duha
protože v dubnu navštívila duhovou školku během Odpoledne otevřených dveří, kdy
se jim zaměstnanci mateřské
školy věnovali a zodpověděli
všechny jejich dotazy. Během
zápisu již moc času a prostoru
pro diskuzi nebylo.   

Zápisy v MŠ Nerudova

Obě školky si pro rodiče připravily informační brožury. Ta od MŠ Duha obsahovala
rady, které rodinám usnadní
adaptaci dětí před nástupem
i po nástupu do školky - například co mohou rodiče udělat
pro to, aby byl proces přecho-

du do nového prostředí pro děti
co nejméně zátěžový.  
V MŠ Duha jsme se také dozvěděli, že se v Soběslavi
projevuje migrace a své děti
mají zájem zapsat i lidé, kteří
se do Soběslavi stěhují. Někteří z nich se pouze vrací z velkých měst. Hledají vhodné místo, kde by se mohli s rodinou
usadit a často se vrací tam, kde
mají své rodiny.
redakce
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ŠKOLNÍ AKADEMIE

PUTOVÁNÍ ZA STRAŠIDLEM
V sobotu 19. května se děti v doprovodu rodičů sešly u věže
Hláska, aby společně putovaly do svákovského lesa. MŠ Nerudova ve spolupráci s Renatou Jelenovou a KDMS uspořádala tradiční putování za strašidlem Doudlo.

poděkování

Začátkem měsíce května se Základní škola Soběslav, Komenského ul. se svým programem nazvaným Akademie předvedla
představením v Kulturním domě města Soběslavi. Vystoupení
žáků mělo jiskru, spád, elán a všichni účinkující projevili velkou snahu předvést nejlepší výkon. To se jim povedlo. Naprosto
plné hlediště nestačilo odměňovat potleskem – bylo to krásné
vystoupení.
Děkuji všem učitelům, účinkujícím i těm, kteří tento program
připravovali. Poslední píseň „Chválím tě, země má“ byla krásná a byla důstojným zakončením celého vystoupení. Ať všem
dětem jejich mládí přináší vždy jen radost. A to takovou, jakou
předvedly na své akademii. A vám, vážení páni učitelé, patří
zcela právem obdiv a slova uznání. Děkuji.
			

Během cesty děti prošly sedmi stanovišti, kde plnily různé úkoly - poznávaly zvířata, běhaly, házely šiškou na terč, poznávaly
písmenka nebo odpovídaly na několik otázek o Soběslavi, které
prověřily jejich znalosti. Poslední zastávka byla u svákovské
rozhledny, odkud byl pěkný výhled na Soběslav.

Marie Klimešová

DDM
V pátek 1. června zveme děti na soutěžní odpoledne do parku u DDM u příležitosti oslavy
Dne dětí. Začátek ve 12.30.

Těsně před polednem jim kouzelná babička přečetla pohádku
z pohádkové sbírky Strašidlo Doudlo. Po zavolání hodných
dětí se strašidlo vynořilo z lesa a s dětmi se pozdravilo, než
odešlo opět hlídat les. Ale ostatní mohli ještě zůstat, užít si příjemnou atmosféru a nad ohněm si opéct špekáčky.
					
redakce

Od 14.30 hodin jsme pro Vás připravili
Den otevřených dveří. Budete si moci prohlédnout prostory DDM, seznámit se s činností zájmových kroužků a nahlédnout do nabídky
na příští školní rok.
V sobotu 2. června pořádáme ve spolupráci s ČRS Soběslav
Rybářské závody pro děti do 15 let nad jezem Na Brousku,
v areálu ČRS.
Prezentace účastníků od 6.00, zahájení lovu v 7.00 dle rybářského řádu. Občerstvení pro soutěžící je zajištěno.
V pondělí 4. června pořádáme od 15.00 šachový turnaj pro děti,
začátečníky i pokročilé.
Zájemci se musí přihlásit předem, nejpozději do 31. května
v DDM nebo na tel. 381 522 013.
Jaroslava Kohoutová

SOBÍK
Letošní
květen
opravdu
působil
jako letní měsíc,
ale kalendářně nás
léto teprve čeká. Proto budeme rádi, když
v červnu společně se Sobíkem přivítáme léto a zároveň si užijeme dopoledne s kamarády, které jsme v Sobíku
za tento školní rok potkali. SOBÍKOVO VÍTÁNÍ LÉTA se bude konat ve
středu 27. června od 9.30 v prostorách
a okolí herničky. Sobík pro vás bude mít
malou odměnu a pohoštění.
V rámci pravidelného programu dochází

v červnu k vícero změnám, které budou
aktualizovány každý týden na našich
facebookových stránkách. Děkujeme
předem za pochopení a věříme, že i tak
si najdete pro sebe a svoje děti v herničce
program.

prázdniny pořádáme příměstský tábor a pár
jednorázových akcí, o kterých vás budeme
opět aktuálně informovat prostřednictvím
FB profilu. Program budeme organizovat ve
dnech nepříznivého počasí a tak nemůžeme
akce konkrétně naplánovat dopředu.

Léto je období, kdy si děti užívají své rodiče
při společné dovolené a dlouhé letní dny
nabízí všem dětem neomezené možnosti
při objevování světa a sbírání zážitků. Léto
nám umožňuje takové příležitosti, kterým
nemůže žádná hernička konkurovat, proto
i hernička Spolku RC Sobík bude přes
letní prázdniny v omezeném provozu. Přes

Komu se nepodaří 27. června na rozloučení
se Sobíkem dorazit, tak alespoň touto
cestou nám dovolte, vám popřát krásné
a dobrodružné léto. Po prázdninách pro vás
budeme mít spoustu novinek a budeme se
na vás moc těšit.
Za kolektiv Spolku RC Sobík Iva Čejková
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OKÉNKO SOBĚSLAVSKÉ CHASY MLADÉ
STAVĚNÍ MÁJE
Je 30. dubna, krásný slunečný den a Soběslavská chasa mladá, jako
každý rok v tento den,
pečlivě nachystala svůj
odpolední program, kdy
v duchu zachování tradic bude stavět máj. Jak jistě většina správně
zaznamenala, letošní stavění bylo mimořádně přesunuté z důvodu opravy náměstí na
nádvoří Kulturního domu města Soběslavi. I
s tím jsme si však poradili. Chlapci přichystali samotný strom a dívky nazdobily věnec
a špičku barevnými fábory. V 15 hodin mohlo
vše začít. Kapela začala hrát, dívky navlékly
na máj věnec a chlapci následně uvázali provazy. Několik silných mužů se postavilo na
terasu knihovny, aby strom pomohli vztyčit
a během několika minut zapadla máj do nově
vyvrtané díry. Všem se nám ulevilo, když
se máj v jiných prostorech podařilo hladce
postavit. Už jen sundat provazy uvázané ke
stavění a potěšit přihlížející vystoupením.
Letošní vystoupení neslo název Na louce
a návštěvníkům jsme představili naše nové
pracovní kroje. Krásné, téměř letní počasí,
nám tentokrát připravilo příjemné odpoledne
a večer plný hudby a zábavy.

Rádi bychom poděkovali za podporu
a vstřícnost při výběru náhradního místa pro
stavění máje vedení města Soběslavi. A také
bychom rádi poděkovali Vám všem, kteří jste
si nás našli a přišli nám pomoci nebo se jen
podívat.
Pokud byste nás chtěli znovu vidět, bu-

deme vystupovat 26. května na Folklorním setkání v Sezimově Ústí, 11. srpna
v Klenovicích na oslavách obce nebo 15. září
na Soběslavských slavnostech.
Za Soběslavskou chasu mladou Klára Rosová

I MY
ZÁVODY PLASTOVÝCH KAČEK?
Ano, již sedmý ročník dobročinného závodu, těšte
se! Čeká na vás 60 lákavých zážitkových cen a netradiční odpoledne. Za 50 Kč si můžete koupit na
www.pustkacku.cz (anebo v prostorách I MY) své
startovní číslo a přidat se tak do peletonu. Vloni
plulo ve vodách Vltavy více než 1 700 kachniček, rozmnožíme letos
žlutý peleton? Díky kačkám-výtěžku ze závodu jsme mohli jezdit
pomáhat pravidelně přímo do rodin dětí s postižením a 10 tis. Kč
jsme použili na doplatek k zakoupení nové Fabie - auto je nezbytným pomocníkem, který s námi vozí k zapůjčení dětem hračky
a pomůcky po celých jižních Čechách.
V neděli 10. června 2018 ve 14 hodin ve Vodáckém areálu České
Budějovice budou kačenky vsypány do vln a znovu odchyceny
v cíli. Přijďte fandit! Bude zábavný a pestrý doprovodný program
- divadla, hry, dílny, skákací hrad, stěna, lanovka, tancování, koncertování, bubnování, dobré jídlo a pití… A i když osobně svou
závodnici nepodpoříte, vyhraje-li, dáme vám vědět a o cenu nepřijdete…. Děkujeme, že pomáháte s námi!
Klára Csirková, výkonná ředitelka I MY
www.imy-sdruzeni.cz

www.chasamlada.info
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ROLNIČKA
PŘISPĚVATELÉ ZAJISTILI ROLNIČCE NOVÝ MIKROBUS
Nezisková organizace Diakonie Rolnička pomáhá téměř
120 dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením z celého Táborska.
Ve dnech 20. – 27. dubna uspořádala v 11 jihočeských městech úspěšný 17. ročník veřejné pouliční sbírky Rolničkové
dny. Výtěžek z veřejné sbírky organizaci umožní pořízení
nového mikrobusu, kterým rozváží své klienty.
„Máme velikou radost. Celkový výtěžek letošní sbírky je
192 059 Kč, což znamená, že již
máme celou potřebnou částku
na nákup nového mikrobusu,“
říká Ludmila Pokorná, koordinátorka sbírky. Přispěvate-

Mladé dobrovolníky se zapečetěnými
pokladničkami
jste mohli potkat ve čtvrtek
26. dubna i v Soběslavi. V jednotlivých městech přispěli obyvatelé těmito částkami:
Chýnov - 13 943 Kč
Bechyně - 7 448 Kč
Jindřichův Hradec - 13 312 Kč
Tábor - 36 789 Kč
lé tak Rolničce nadělili dárek
k 25. narozeninám, které v letošním roce oslaví.
„Moc děkujeme všem, kdo
nám v minulém týdnu přispěli. Výsledek sbírky je pro nás
důkazem, že žádný dar není
malý a že i příspěvek ve výši
30 Kč do sbírkové pokladničky
má smysl. Náš velký díky patří

i mladým lidem, kteří si na sebe
minulý týden oblékli žlutá trička a se zapečetěnými pokladničkami pro nás v 11 městech
Jihočeského kraje vybírali.
Jednalo se o studenty středních
a vysokých škol, žáky základních škol a skautky a skauty.
Bez nich bychom to nedokázali,“ dodává Pokorná.

České Budějovice - 52 569 Kč
Veselí nad Lužnicí - 12 738 Kč
Planá nad Lužnicí - 5 557 Kč
Soběslav - 15 232 Kč
Třeboň - 13 783 Kč
Kardašova Řečice - 11 843 Kč
Sezimovo Ústí - 8 845 Kč
redakce

TURNAJ V INTEGROVANÉ BOCCIE JE ZA NÁMI
A VŠICHNI JSME SI HO UŽILI!

Umístění:

Ve čtvrtek 10. 5. proběhl ve sportovní hale v Soběslavi 2. ročník
turnaje v integrované BOCCII
„O putovní pohár starosty města Soběslav“. Turnaj uspořádala
Diakonie Rolnička ve spolupráci
s městem Soběslav, TJ Spartak
Soběslav a za finanční podpory firmy BANES.
Do haly se po 8. hodině sjížděly týmy, které byly na náš turnaj
pozvány. Jednalo se o týmy, které
hrají Jihočeskou ligu v tomto oblíbeném sportu. Navíc náš turnaj
obohatily dva týmy, které postavily místní základní školy – ZŠ Komenského a ZŠ E. Beneše.
Slavnostní zahájení proběhlo za
účasti ředitele Rolničky. Zápasy
ve skupinách byly povětšinouvyrovnané a vítězily týmy, které
toho štěstíčka měly nakonec trošku
více.
Osm nejlepších týmů postoupilo
do vyřazovacích bojů o nejlepší
příčky a zbylé týmy hrály o koneč-

1. EMPAŤÁCI České Budějovice
2. STŘELCI Rolnička Soběslav
3. ZŠ Komenského Soběslav
4. ZŠ E. Beneše Soběslav
5. ROLNIČKA SOBĚSLAV
6. DOMINO České Budějovice
7. TYGŘÍ DRÁPY Rolnička Tábor
8. BOROVANŠTÍ BORCI Borovany
9. POHODÁŘI Arpida České Budějovice
né umístění na 9. – 12. místě.
Popoledni se hrálo finále celého
turnaje a v tu chvíli se plnil sen
o získání hlavní trofeje už jenom
dvěma týmům. Do finále se probojovaly týmy STŘELCI z Rolničky Soběslav a EMPAŤÁCI
z Českých Budějovic. Po krásné hře
1. místo vybojovali hráči z EMPATIE České Budějovice!

Slavnostní vyhodnocení proběhlo
za účasti ředitele Rolničky, starosty města Soběslav a majitele firmy
BANES. Všichni účastníci turnaje
byli odměněni pamětním diplomem. Hráči týmů, kteří skončili
na 1. až 3. místě, si navíc odnesli
krásné medaile a tým na 1. místě
obdržel z rukou pana starosty města Soběslav velký Putovní pohár.

10. DOMEČEK Arpida České Budějovice
11. ROSNIČKY Blatná
12. KLÍČKAŘI Klíček Záluží
Děkujeme všem dobrovolníkům,
kteří nám s turnajem pomáhali, a děkujeme za podporu městu
Soběslav, firmě BANES s.r.o a TJ
Spartak Soběslav.
Ing. Pavel Mádr, trénér iBoccii
v Diakonii Rolnička
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SOBĚSLÁVKA

POZVÁNKA

GraffitEko 2
Tenhle text píšu na putování severním Španělskem. Cesta je naplánovaná,
ale některé věci se mohou měnit. Když jsme procházeli Leónem, všiml jsem
si kontejnerů na tříděný odpad - trochu profesionální deformace. Kontejner na papír byl bílo-modrý s motivem origami skládačky. Výzdoba nebyla
z továrny, byla autorská. Ve Španělsku poměrně obvyklé. Město si nechalo takto pomalovat většinu kontejnerů v centru. Je to pěkné a originální.
S podobnou myšlenkou jsme přišli loni v Soběslávce. GraffitEko. Soutěž
škol o novou výtvarnou podobu kontejnerů na tříděný odpad u gymnázia.
Akce se zprvu nesetkala s velkým nadšením u představitelů města. Odezva
u škol byla jiná. Po několika vysvětlováních se podařilo o smyslu projektu přesvědčit i město. Nový kabát kontejnerů byl na světě (na papíru máme
stejně jako v Leónu origami) a odezva u občanů i studentů byla velmi pozitivní. I to byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli jít do toho se školami znovu v letošním roce. Zájem projevily tradičně obě soběslavské základní školy a gymnázium, ZUŠ letos vystřídala Rolnička. Vybrali jsme téma
živly. Čtyři komodity, čtyři živly. Papír - voda, plast - vzduch, země - kov
a sklo - oheň. Návrhy se postupně scházejí. Školní týmy se činí. Je zajímavé dozvědět se něco i o inspiracích žáků/studentů k nim. Pokud dá i letos
město projektu zelenou, můžeme se těšit na nový vzhled kontejnerů na sídlišti Míru u Tria. Termín, podobně jako itinerář putování, není ještě stoprocentní, ale bude to někdy začátkem června. Přesnější informace se dozvíte
a v soutěži veřejnosti můžete hlasovat na webu Soběslávky.
Zdeněk Kozlíček za Soběslávku, z.s.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI
V sobotu 2. června 2018 proběhnou tradiční
rybářské závody pro děti do 15 let organizované MO
ČRS Soběslav. Prezence závodníků bude zahájena
v 6 hodin v areálu sádek Brousek. Začátek prvního
kola se předpokládá v 7 hodin. Svačina pro závodníky a ceny pro vítěze jsou zajištěny. K dispozici bude
i stánek s prodejem nápojů. Všem závodníkům a rodičům přejeme příjemný zážitek v přírodě na březích
Černovického potoka.
Mgr. Petr Lintner – předseda MO

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
NP – neznámý pachatel

NP v Soběslavi v období od 3. 4. do 5. 4. utrhl krycí gumovou lištu předních dveří osobního automobilu
a poté se vloupal do vozidla, odkud odcizil z přihrádky
spolujezdce obálku s finanční hotovostí a ze zavazadlového prostoru Aku vrtačku. Poškozenému způsobil
předběžnou škodu ve výši 5 500Kč.

Básník Adam Borzič a samotáři Aleše Palána
na terase soběslavské knihovny

Letošní sérii autorských čtení zahájil v květnu vynikající Jáchym Topol. Druhým spisovatelem, který přijede číst do Soběslavi, je Adam Borzič. Už z jeho
jména je zřejmý chorvatský původ. Studoval teologii a absolvoval psychoterapeutický výcvik, takže působí také jako terapeut. V současné době působí jako
šéfredaktor literárního dvoutýdeníku Tvar, spolupracuje také s internetovým
Deníkem referendum. Za svou sbírku Počasí v Evropě byl v roce 2014 nominován na cenu Magnesia Litera. Na terase bude číst ve středu 20. června od
18 hodin.
Na červenec jsme pozvali Aleše Palána s jeho knihou rozhovorů s šumavskými poustevníky Raději zešílet v divočině. Jde o osm rozhovorů s lidmi, které
běžně nepotkáte. Vybrali si totiž život v samotě a v divočině. Někteří žijí bez
elektřiny a bez teplé vody, jiní bez masa a bez občanky. Někteří odešli z úspěšného života, jiní se v divočině narodili. Někteří si platí zdravotní pojištění,
jiný zakopal občanku a žije zcela mimo systém. Nejde ale o to, podivovat se
nad tím, jak jsou divní a proč, ale pokusit se podívat na svět jejich očima. Aleš
Palán přijede do Soběslavi 17. července, číst bude od 18 hodin.
Za spolek Soběslávka Martina Plátová

NP v období od 10. 4. do 11. 4. poškodil v Soběslavi
plastové podloží centrálních venkovních zvonků, čímž
způsobil SBD Tábor dosud nevyčíslenou výši škody.
Dne 15. 4. řídil muž osobní automobil z obce Osek do
obce Soběslav. Během kontroly hlídkou PČR mu byl
zjištěn pozitivní výsledek testu DrugWipe 5S na amfetamin/metamfetamin a cannabis.
Dne 18. 4. se muž jako pověřená osoba snažil na registru dopravy MěÚ Soběslav provést převedení vlastníka
u osobního motorového vozidla na základě padělané
ověřovací doložky.
Dne 24. 4. řídil po pozemní komunikaci z obce Soběslav
do obce Klenovice osobní automobil přes vyslovený
zákaz řízení motorových vozidel pro všechny skupiny,
čímž vykonával činnost, která mu byla rozhodnutím
soudu zakázána.
prap. Romana Šuléřová, inspektor
Obvodní oddělení PČR Soběslav
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OBLUDY V KANALIZACI
Měl délku 250 metrů a vážil 130 tun, boj s ním trval dva měsíce. Dnes je kousek
z něj vystaven jako exponát v Museum of London. Není to žádná obluda ze sci-fi nebo
fantasy filmů. Je to obluda našich všedních dnů. Jmenuje se Fatberg. O kom je řeč?
O obřím tukovém špuntu, který ucpal v září minulého roku londýnskou kanalizaci v oblasti Whitechapel. Slovo fatberg vzniklo podobně jako dnes běžné
slovo smog spojením dvou slov. “Fat” je anglicky tuk a “berg” hora. Inspirací bylo slovo ledovec, v angličtině iceberg, ledová hora. Fatberg by tedy v češtině mohl být třeba “tukovec”. Podobně jako onen smog, je i tukovec negativním produktem civilizace. Zprávy o tukovcích se čas od času objevují jako
senzace ve světovém tisku v posledních letech. Tukovci žijí většinou ve velkoměstských kanalizačních systémech. Ukazují však na jev, ke kterému dochází v každé kanalizaci, tedy i v té naší soběslavské. V důsledku vylévání olejů
a tuků do kanalizace a splachování hygienických potřeb a jiných odpadků dochází
k zanášení kanalizačního systému. Tuky ulpívají na trubkách a na ně se nabalují
další nečistoty. Tukovec roste a nabývá na síle, až časem ucpe kanalizaci a splašky
vyrazí do ulic.
S tukovci v kanalizaci bojují vodárenské společnosti a ten boj není zrovna levný.
Vyhrát nad tím londýnským stálo tamní radnici několik set tisíc liber. Může s nimi
však bojovat každý z nás. Třeba tím, že nebude vylévat použitý olej do kanalizace
a nebude používat kuchyňské drtiče odpadu. Spláchnout něco do odpadu je sice na
první pohled elegantní řešení, ale právě to je spolehlivá cesta, jak si pod domem
vykrmit obludu. A splašky ve sklepě nebo v ulici asi nechceme nikdo. O tom, jakou
zátěž představují taková “elegantní” řešení pro kanalizaci a čistírnu odpadních vod
je snad zbytečné mluvit. V konečném efektu za olej vylitý do kanálu zaplatíme
všichni.
Co tedy s takovým “vyjetým” olejem z fritovacího hrnce nebo pánve?
V Soběslavi máme již nějaký čas kontejnery na sběr použitých kuchyňských olejů. Vypadají jako plastové popelnice o objemu 240 litrů. Použité kuchyňské oleje
do nich můžete odložit v uzavřených nádobách, třeba právě „PETkách“ od oleje.
Kontejnery na oleje najdete na šesti stanovištích s tříděným odpadem: u gymnázia,
Otavanu, Penny, v ulicích U Nového rybníka, Bezděkova a U Jatek. Jeden je samozřejmě i ve sběrném dvoře. Pozor ale, jsou pouze na kuchyňské oleje z domácností,
ne na olej z vašich plechových miláčků, ten můžete odevzdat ve sběrném dvoře
nebo by jej měl od vás převzít váš autoservis.
Zdeněk Kozlíček

SETKÁNÍ ANONYMNÍCH
ALKOHOLIKŮ
každé úterý od 18 hodin
na faře ČCE v ulici 28. října
kontaktní osoba - Bohuslav,
Tel. 602 126 685

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA
BURZU A TRHY

3. 6. 2018

od 7 do 11 hod
areál chovatelů

K nákupu drobného zvířectva,
produktů a chovatelských potřeb.

VESELSKÉ
SLAVNOSTI

farmářských

2018

15. - 16. června
Michal Hrůza
Epydemye
Swing band Tábor a další ...
více na www. kd-veseli.cz

VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE
FILMOVÝ
KLUB
Pondělí 11. června
ISHORTS
PRVNÍ LIGA 2018
Ty nejlepší festivalové
kraťasy! Přijďte se podívat na letošní festivalovou smetánku, ať víte,
jaké kraťasy se nosí ve
světě.
Víceúčelový sál KD
od 20 hodin, vstupné:
90 Kč, studenti, senioři:
60 Kč.

PROGRAM KD
UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2018 VESELÍ NAD LUŽNICÍ

•

Vernisáž výstavy se koná v parku u
KD ve čtvrtek 31. května od 18:00
hodin a součástí vernisáže bude
koncert kapely Keltain, hrající tradiční irské a keltské melodie. Od
června do září budou u kulturního
domu umístěny dvě sochy, první od
Michala Trpáka s názvem Dialog,
ta je na stejném místě v parku jako
předloni Sofa od Alexandry Koláčkové a loni Polštářky od Veroniky
Psotkové, a též je možné se na ní posadit. Druhá socha s názvem Panák
je od Jakuba Flejšara.

Odborník na sýry Jiří Kopáček,
předseda Českomoravského svazu
mlékárenského, si pro Vás připravil
ochutnávku, kdy jsou sýry a vína
doplněna navíc o ovoce. Víceúčelový sál KD od 19:00 hodin. Nutná
předchozí rezervace.

•

Neděle 3. června

HOOPING – mírně pokročilí
Velký sál KD od 17:30 do 18:30 hodin. Další lekce: září 2018.

Pátek 8. června

SNOUBENÍ SÝRŮ S OVOCEM

•

Úterý 12. června

BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK
Divadelní roadmovie aneb gangsterská pohádka s Tatianou Vilhelmovou a Vojtěchem Dykem na
motivy slavného filmu Jeana Luca
Godarda, scénická hudba Romana
Holého a také 3 písně v podání Tatiany Vilhelmové a Vojtěcha Dyka.
Scénář a režie: Peter SergeButko.

Velký sál KD od 19:30 hodin.
•

Pátek 15. a sobota 16. června

VESELSKÉ SLAVNOSTI 2018
Tradiční městské slavnosti, víkend
plný kultury, soutěží – Netradiční
plavidla, jezdidla a další, koncertů
– Michal Hrůza a kapela Hrůzy, Hodiny, Like It, Doubravanka a další...
Náměstí T. G. Masaryka, park u
kulturního domu.
•

Neděle 24. června

ZAHAJOVACÍ KONCERT VESELSKÉ OZVĚNY 2018
Účinkuje veselský Chrámový sbor.
Kostel Povýšení sv. Kříže Veselí
nad Lužnicí od 18:00 hodin, vstupné: dobrovolné.
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.
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AEROKLUB SOBĚSLAV POŘÁDÁ
Den technických sportů
Na letišti v Soběslavi dne 16. 6. od 10 do 17 h
Letecké sporty		

Seskoky parašutistů

Kynologové			

Hry a soutěže

Potápěči				Vystoupení gymnastek
Střelecké sporty		

Lety vylosovaných dětí zdarma

Free style BMK
Hasičské sporty
Motoristické sporty

Sezona 2017/2018
očima předsedkyně klubu Barbory Nývltové
Jsem ráda, že se v našem klubu
daří skloubit závodní i zájmové
krasobruslení. Stabilně k nám do
klubu dojíždí čtyři trenérky, Barbara Dufková, Eva Pilátová, Eva
Nowická a Monika Rampová, navíc
máme několik asistentek trenéra,
které se věnují nejmladším dětem
v náboru.
Co se závodníků týče, řekla bych,
že máme za sebou celkem povedenou sezonu. Cenné kovy jsme
získali na domácím závodě Ledová
růže aneb O pohár starosty města Soběslavi. Tento mezioddílový
závod jsme pořádali už popáté
a účastní se ho každoročně kolem
stovky závodnic a závodníků. Velká
část dětí z našeho klubu vyjela také
na mezioddílový závod do Veselí
nad Lužnicí, i odtud jsme přivezli
medailová umístění.
Několik závodnic, konkrétně Dominika Pavlíková, Naomi Bláhová,
Nikola Jindrová a Veronika Nývltová objížděly závody Českého poháru, což jsou závody nejvyšší kategorie v České republice. Především
Nikola Jindrová se během sezony
postupně zlepšovala a věřím, že
se jí v příští sezoně podaří vyjet
účast na Mistrovství České republiky. Letos se v žebříčku Českého
poháru, odkud na MČR postupuje
24 závodnic, umístila na 41. místě,
a to je nutno podotknout, že absolvovala pouze polovinu povoleného počtu závodů. V poháru
ČKS A, druhé nejvyšší soutěži v ČR,
se podařilo Veronice Nývltové
zvítězit v Praze na Smíchovské
piruetě, Dominika Pavlíková
získala bronzovou medaili na

Malé ceně Prahy na USK Praha
a Nikola Jindrová na stejném
závodě skončila na smolném
čtvrtém místě v plně obsazené
kategorii, mimo to ještě děvčata
získala několik umístění v první
desítce. V žebříčku poháru ČKS,
skončila Nikola Jindrová na 8. místě
a Veronika Nývltová na 13. místě ze
102 závodnic v kategorii nejmladší
žačky, Dominika Pavlíková na
10. místě ze 72 závodnic v kategorii
žačky.
Velmi dobře klub také reprezentovaly Marie Podlahová, Anna Pánková a Štěpánka Říhová, startující
v soutěži Pohár ČKS B. Pochvalu
si zaslouží i nejmladší závodnice
Tereza Nývltová a Nela Herynková, které soutěžily v rámci projektu
Bruslička. Mimo náš okres vyjely
ještě závodnice přípravky Linda
Krejčí a Amálie Štěpánková,
konkrétně na závod Pod Černou

věží do Českých Budějovic. Všem
závodnicím děkujeme za výbornou
reprezentaci klubu.
Dominika Pavlíková byla letos vyhlášena Sportovkyní roku města
Soběslav za krasobruslení. Trochu
mě mrzí, že náš klub nebyl Českou
unií sportu osloven při nominaci
na Talent roku okresu Tábor. Talent
roku je anketa, která se vyhlašuje
v rámci Plesu sportovců okresu Tábor. Myslím si, že Nikola Jindrová by si za svůj talent, přístup, píli
i výsledky takové ocenění zasloužila.
Velmi mě těší, že naše exhibiční vystoupení si našla své místo
v doplňkovém programu škol a při
dopoledních vystoupeních máme
naplněné tribuny. A řekla bych, že
i s návštěvností večerních představení, které pořádáme pro veřejnost
dvakrát ročně, můžeme být spoko-

jeni. Co si přát do budoucna? Ráda
bych, aby náš klub i nadále umožňoval dětem bruslit nejen pro medaile, ale hlavně pro radost. Abychom získali stabilní pozici mezi
krasobruslařskými kluby s dlouhou tradicí v České republice, aby
i nadále fungovala spolupráce se
sousedními kluby KK Milevsko
a Kraso HC Tábor. Rádi bychom
i v příštích letech předváděli příznivcům ze Soběslavi i okolí pestrá
a zajímavá exhibiční vystoupení.
Abychom tohle všechno zvládli
a dokázali, potřebujeme podporu, podporu TJ Spartak Soběslav,
města Soběslav a sponzorů. Tím
největším sponzorem je firma Banes. Obrovskou podporu také potřebujeme od rodičů krasobruslařů.
Tímto bych jim všem chtěla vyjádřit velké poděkování.
Barbora Nývltová

červen 2018

23

Florbal
Dorostenci Florbal
Soběslav – 3. místo
v Jihočeském kraji

Po dorostenkách a mladších žákyních si svoji premiérovou sezonu
odbyli i dorostenci, kteří se stali
vůbec prvním mládežnickým chlapeckým týmem v historii klubu,
který nastoupil do ligové soutěže.
Kostru týmu tvořili kluci, kteří již
navštěvovali tréninky spojených
kategorií - mladších a starších žáků
a i kluci, kteří s florbalem začali
vůbec poprvé většinou na doporučení svých kamarádů. Zároveň
přišlo doplnění i během sezony
a trenéři tak měli k dispozici kompletní sestavu téměř dvaceti hráčů
a dvou brankářů. Na kluky v 2. lize
dorostenců čekalo celkem sedm

soupeřů, se kterými se utkali celkem třikrát. Během sezony se jim
podařilo třináctkrát zvítězit, jednou remizovat a sedmkrát prohrát.
2. liga dorostenců se hraje systémem dvou sehraných zápasů
v jeden den, nicméně na kluky ve
14. kole čekali hned tři soupeři,
které porazili, a stali se tak jediným týmem v soutěži, kterému
se podařilo z tohoto ,,trojzápasu“
získat plný počet bodů. Nejzajímavějšími zápasy byly místní derby
s 1. FbK Tábor, kdy těsná utkání
plná bojovnosti a pěkných akcí
skončila dvakrát příznivě pro náš
tým. Za zmínku rovněž stojí poslední utkání sezony sehrané na
domácí půdě před naplněným domem proti FBC Sokol Písek – úřadujícím mistrem 2. ligy dorostenců pro sezonu 2017/2018. Zápas

se odehrál ve vysokém tempu, nabídl strhující podívanou plnou zajímavých herních situací. Kluci tak
po bojovném a disciplinovaném
výkonu brali výhru 6:3 a mohli si
tak užívat pohár za 3. místo v lize.
Bronzová medaile je trochu překvapením, nicméně nutno říci, že
kluci si ji svými zlepšujícími se
výkony zasloužili. Svůj podíl na
tom sehrála i poctivá docházka na
tréninky a (doufejme) vzrůstající
zápal a chuť věnovat se tomuto
sportu. Snad to klukům vydrží i
do další sezony, která pro ně bude
rovněž premiérová, jelikož budou
nastupovat v Jihočeské lize juniorů.
Sestava – Nejedlý, Petržílka
– Doucha, Hruška, Musil, Peterka,
Prokeš, Tuček, Vácha – Gargula,

Holík, Kovář, Kujal, Ludvík, Marcilis, Pauš, Potušňák, Slabý, Sobotka, Škrleta, Zíka, Žák.

Mladší + starší žáci

Hráči ročníku narození 2004
- 2008 v letošní sezoně zdokonalovali svoje schopnosti v nesoutěžní kategorii pod vedením
MartinaBělohlavaajehopomocného trenérského týmu. Ta soutěžní
a rovněž premiérová je bude čekat od září 2018. Rádi mezi sebou
přivítáme nové tváře se zájmem
o náš sport. Tréninky budou plánovány na pondělí a středy, hracím dnem bude převážně sobota.
Pro více informací o nadcházející sezoně žáků můžete využít
e-mail: libor.podlaha@email.cz.
Trenéři Florbal Soběslav

Pozvánka na moderní tanec „Havran“
V neděli 10. června uvede taneční
skupina CODA premiéru choreografie „Havran“ v podání dětí, mládeže i dospělých. Toto slavnostní
ukončení taneční sezony CODY
se uskuteční již tradičně v Divadle
Oskara Nedbala v Táboře.
Společné skladbě bude předcházet
program, kde jednotlivé skupiny
různých věkových kategorií zatančí skladby, s kterými se zúčastnily
krajských, zemských i celorepublikových soutěží.

Na představení uvidíte kromě souboru také kroužky při MŠ Hastrmánek Sídliště n/L, MŠ Planá n/L,
MŠ Žlutá Sezimovo Ústí, ZŠ Planá
n/L, ZŠ Zborovská Tábor, Fitness
studio Relax Soběslav, 2. ZŠ Sezimovo Ústí, ZŠ v Mezimostí Veselí
n/L, Táborské soukromé gymnázium a ZŠ Tučapy.
Přijďte se podívat na celoroční práci našich členů!
Začátky představení: 14:30, 18:00
hodin.
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FOTBAL
První krůčky fotbalové kariéry
21. dubna jsme sehráli první zápas pod širým nebem. Soupeřem nám byl
tým stejně starých chlapců z Kardašovy Řečice. Kluci hráli výborně a o poznání narostlejším klukům byli vyrovnaným soupeřem. Byl to velmi pohledný a bojovný zápas,
plný střel, šancí a v některých případech už také pohledných akcí, jak ze strany soupeře,
tak ze strany naší. O útočném pojetí fotbalu svědčí i konečný výsledek 11:11. O nejvíce
našich gólů se postaral Tomášek Kolář, který se trefil 7x, 2 góly přidal Adámek Selecký,
nádhernou gólovou střelu předvedl Bertík Valeš a trefil se i benjamínek týmu Táďa Líkař.
Kluci za odměnu vedli k mistrovskému zápasu hráče A týmu Chotovin, kteří nastoupili
na trávník hned po nás. Kluci, byli jste skvělí a myslím, že za všechny rodiče mohu poděkovat za vaše rozzářená očička a nadšení do hry.
Zdeňka Masářová

T-MOBILE

OLYMPIJSKÝ BĚH
MÍSTO A ČAS
Místo srazu je 20. 6. v kempu TJ Spartak Soběslav (plovárna). Parkování
u restaurace Paluba a zimního stadionu, odtud nutno dojít pěšky. Příjezd
autem do kempu nebude povolen.
Přesně v 18 hodin bude závod odstartován z éteru Českého rozhlasu.

PROGRAM
14:00 V
 ýdej startovních čísel
pro všechny kategorie,
16:00 Start dětských závodů od nejmladší kategorie (celkem 4
kategorie),
18:00 Start hlavního závodu,
19:00 Vyhlášení výsledků.
Kontakt na lokálního pořadatele:

Marcela Procházková,
+420 776 761 698,
marcela@rozbehamecesko.cz

MČR seniorek v kuželkách
Dne 5. a 6. května se v Přelouči uskutečnilo MČR seniorek v kuželkách.
TJ Spartak Soběslav měl své želízko v ohni v podobě ALENY
DUDOVÉ. V sobotní kvalifikaci obsadila 16. místo výkonem 494
kuželek. Do nedělního finále postupovalo 24 hráček. Ve finále Alena
výkonem 561 kuželek nedala nikomu šanci a stala se Mistryní ČR.
Další medaile jí unikla v kombinaci o jedinou kuželku, kdy se sčítají
sobotní výsledky s nedělními. Skončila na 4. místě. Oddíl kuželkářů
TJ Spartak Soběslav blahopřeje Aleně k zlaté medaili a přeje další
úspěchy v kuželkářském sportu.
Pavel Němec

ZÁPASY - FOTBAL MUŽI
Rozpis zápasů na červen 2018
20.

Soběslav

Suchdol

So 2.6.

10,00

žáci

28.

M. Lázně

Soběslav

Ne 2.6.

17,00

muži

21.

Týn

Soběslav

Ne 10.6.

10,00

dorost

29.

Soběslav

Hořovicko

Ne 10.6.

17,00

muži

30.

Dobříš

Soběslav

So 16.6.

17,00

muži
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Nejlevnější
Non-stop 24h

Nejlevnější
Non-stop 24h

TAX I
Dana

777 866 416

Veselí nad Lužnicí
Jirka 774 866 421

INZERCE

M BELT s.r.o.

		

založeno 1990

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

technika na
na kompletaci
technika
kompletaci
servistransportních
transportních pásu
aaservis
pásůaařemenů.
řemenů
Požadujeme dobrou manuální zručnost, flexibilitu a ŘP sk. B

tel./fax.: 381 521 162

info@mbelt.cz

&

Venca

775 332 813

Soběslav
Václav 777 866 474
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KUCHYNĚ KOUPELNY
nám. Republiky 54/I Soběslav
-- Rekonstrukce koupelen
-- Kuchyně na míru vč. spotřebičů
-- Rozvody vody, odpadů

Kuchyněkoupelny
Tel. 602 163 350

TERACO

Nově založený

Karel Churáček-Kamenictví

FB PROFIL

Umělý kámen

Řešíme tak:

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

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

Květinka hřbitov SOBĚSLAV
email: KarelChuracek@seznam.cz

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

•

Prodám pánské horské kolo
26“ – vel kol, 18“
– vel. rámu. Cena 2 200 Kč.
Tel. 724 895 760
Prodám dům po opravě
4 byty v Soběslavi. Čistý
měsíční výnos 12 000 Kč.
Cena: 1 600 000Kč.
Tel. 603 442 474

•

Java 50 Betka, nová, málo
jetá, zelená barva.
Tel. 602 364 226

•

Prodám pojízdnou Felicii
R.V. bez STK, cena
5 000 Kč. Tel. 773 628 349

•

Prodám les. pozemek po
těžbě. Komárov.
Tel. 725 192 566

•

Nemovitosti
- www.inrekareality.cz

KOUPĚ
•

Hledám ke koupi chatu se
zahradou, cenu respektuji,
nabídněte. Tel. 737 562 619

•

Koupím byt v Soběslavi.
Tel. 604 443 527

•

Koupím byt s výtahem,
Soběslav.
Tel. 702 370 481

•

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

OSTATNÍ
•

Pronajmu garsoniéru, 2KK
nebo 3KK, zahrada, místo
na parkování v klidné oblasti.
Tel. 777 907 750.

•

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

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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Uzávěrka inzerce 10. 6., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz

-

o

RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

Přijímáme objednávky na

kuřata,
rozkrmená
krůťata
Obiednávky na tel 381 582 207
mobil: 731 585 468, 607 258 998
nebo na email
v-drubezzedvora@seznam.cz
PRODÁVÁME MASO ČERSTVÉ1 CHUTNÉ a V BIO KVALITě
VHODNÉ I PRO ALERGIKY
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