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Zápisy do mateřských škol v Soběslavi
(školní rok 2017/2018)
se budou konat ve dnech 10. 5. – 11. 5.

(Vezměte s sebou rodiče, je nutný jejich souhlas.)

10. 5.

MŠ DUHA Soběslav,
sídliště Míru 750

MŠ Soběslav,
Nerudova ul.

8 – 11 h a 14.15 – 17 h

8 – 11 h a 14 – 16 h

8 - 16 h

www.msduhasobeslav.cz

www.mssobeslav.cz

více na str. 18

Mateřská škola
Diakonie ČCE

16. 5.
19.00
KDMS
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AKCE NA MĚSÍC KVĚTEN
8. 5.

Swing Band Tábor – koncert, KDMS, 17 h

Infocentrum na webových stránkách
Rádi bychom vás upozornili na rozšíření a doplnění informací na webových stránkách města
Soběslav v sekci Infocentrum.
Pod odkazem ZDRAVOTNICTVÍ naleznete kontakty a ordinační hodiny soběslavských lékařů
a otevírací doby lékáren.
Pod odkazem INFORMAČNÍ STŘEDISKO
- Kulturní akce a Aktuality naleznete informace
o novinkách a připravovaných akcích. Rádi bychom udělali sekci infocentra na webových stránkách přehlednější, proto pracujeme na návrhu jejího nového uspořádání.
-pim-

Kalendář akcí 2017
Opět jsme pro vás připravili tištěný kalendář pro rok
2017, ve kterém se dozvíte o připravovaných akcích na celý tento rok. Jedná se o přehled míst, kam
můžete v Soběslavi vyrazit za kulturou, vzděláním
a sportem. Celoroční tištěný kalendář je k dostání
na MěÚ (mimo sezonu), v hlavní sezoně v informačním středisku na náměstí, dále pak v knihovně,
kulturním domě, muzeích a kině. Věříme, že vám
kalendář pomůže najít vaše oblíbené akce.
-pim-

11. 5.

Astrál, KDMS, 17 h

13. 5.

Svěcení Svákovské křížové cesty, setkání u Ajva kempu, 14 h

14. 5.

Progres – koncert kapely z Čerenian, KDMS, 15 h

Nové projekty na webových stránkách

15. 5.

O dvou skřítcích – loutková pohádka, KDMS, 17 h

16. 5.

Vím, že víš, že vím – divadelní představení, KDMS, 19 h

17. 5.

O putovní pohár starosty města Soběslav – turnaj v iBOCCIE pořádaný Diakonií ROLNIČKA, sportovní hala TJ Spartak Soběslav, 9 – 13 h

Na webový stránkách města na adrese
www.musobeslav.cz v Menu/Město Soběslav/Připravované projekty naleznete informace o současných projektech města Soběslav.			

17. 5.

BAMBI 2017 – přehlídka volnočasových aktivit dětí a mládeže,
park u DDM, 14 – 17:30 h. V případě nepříznivého počasí velký sál DDM.

18. 5.

Karel Šíp a Josef Náhlovský – minipárty, KDMS, 19 h

18. 5.

Petr Linhart – koncert, čajovna Rolnička, 19 h

20. 5.

Metalbarsfest – rockový festival, letiště Soběslav, 11 h

21. 5.

FESTŽÁK – filmový festival žáků ZUŠ, Kino Soběslav, 13 - 17:45 h
více na www.festzak.eu

25. 5. 	Vino et Verbum – autorské čtení Jiřího Hájíčka, držitele ocenění
Magnesia Litera, terasa u knihovny, 18:30 h
26. 5.

Rolničkování – oslava ke Dni dětí, kemp TJ Spartak Soběslav, 16 – 20 h

27. 5.

Rybářské závody, Černovický potok (u sádek), 7 - 12 h

27. 5.

Putování do lesa Svákov za strašidlem Doudlem, start u Hlásky, 9 h

27. 5.

Šumava Cup – závody dráhových modelů, DDM, 9 – 16 h

27. 5. 	Dětský den a oslava 70. výročí založení letiště Soběslav - přehlídka
letecké techniky, soutěže pro děti, modeláři, kynologové, hasiči, seskok
parašutistů, vyhlídkové lety, další atrakce na letišti v Soběslavi, letiště
Soběslav, 10 – 17 h
28. 5.

Deskohraní – přijďte si zahrát deskové hry i s dětmi, kinokavárna, 14 – 18 h

30. 5. 	ZUŠ OPEN – celodenní kulturní akce Základní umělecké školy Soběslav,
KDMS a knihovna, více o programu na str. 17
31. 5.

Den dětí, park u DDM, 9:30 - 13 h (9:30 pro MŠ, 13 h pro ZŠ)

Blatské muzeum zahájilo výstavní sezonu
V otevřeném Rožmberském domě se můžete těšit
na trojici výstav a na Muzejní noc, která se bude
konat 23. 6. a při níž se slavnostně otevře zrekonstruovaný Smrčkův dům. (více informací na str.
10)
-min-

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

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 10. 5. a 24. 5.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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USNESENÍ
7. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 4. dubna 2017
Usnesení č. 7/089/2017

Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Poliklinika Soběslav za rok
2016 předloženou paní Janou Hákovou, která
je pověřená řízením organizace. Záporný výsledek
hospodaření ve výši 46.597 Kč bude pokryt z rezervního fondu organizace. Rada města schvaluje
rozpočet Polikliniky Soběslav na rok 2017 v předloženém znění.

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

Bc. Evou Kuklovou v souvislosti s nákupem
myčky nádobí do školní jídelny školy.

Usnesení č. 7/096/2017

a) Rada města souhlasí s umístěním exteriérové
křížové cesty tvořené čtrnácti kamennými bloky
podél lesní cesty na pozemku parc. č. 2331
v k. ú. Soběslav, který je v majetku města. Umístění
křížové cesty organizuje Římskokatolická farnost
Soběslav.
b) Rada města souhlasí s poskytnutím finančního
příspěvku ve výši 35.000 Kč ze schváleného
rozpočtu města na rok 2017 na instalaci uvedené
křížové cesty.

Rada města projednala závěrečný účet a účetní
závěrku města Soběslavi za rok 2016 předložené
vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou
Kolouškovou a doporučuje je zastupitelstvu města
ke schválení.

Usnesení č. 7/097/2017
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy mezi městem Soběslav a Taneční
skupinou Žába, Veselí nad Lužnicí, na poskytnutí
finančního příspěvku ze schváleného rozpočtu
města na rok 2017 ve výši 10.000 Kč na činnost
skupiny v Soběslavi.

Usnesení č. 7/091/2017

Usnesení č. 7/098/2017

Usnesení č. 7/090/2017

Rada města projednala návrh změny rozpočtu
města na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 1/2017
– zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ
paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej
zastupitelstvu města ke schválení.

Rada města souhlasí s použitím znaku města
Soběslavi na materiálech spojených s pořádáním
turnaje v iBoccie organizovaným Diakonií
ČCE – středisko Rolnička, který se koná
17. 5. 2017 ve sportovní hale v Soběslavi.

Usnesení č. 7/092/2017

Usnesení č. 7/099/2017

Rada města projednala návrh obecně závazné
vyhlášky č. 1/2017 o nočním klidu, předložený
vedoucí odboru organizačního a správy majetku
MěÚ paní Věrou Hanzalovou, a doporučuje jej
zastupitelstvu města ke schválení.

Usnesení č. 7/093/2017

a) Rada města se seznámila s finálním návrhem
studie řešení předprostoru u základní školy
a gymnázia zpracovaným atelierem OTA, s. r. o.,
Praha.

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci
z programu Ministerstva vnitra „Dotace pro
jednotky SDH obcí“ pro rok 2018, podprogram
2 – pořízení nového dopravního automobilu, na
projekt „Město Soběslav – pořízení nového DA“
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 2018.

b) Rada města ukládá vedoucí odboru výstavby
a regionálního rozvoje MěÚ Ing. Daně Hořické
uvedený návrh zveřejnit a shromáždit k němu
připomínky občanů.

Usnesení č. 7/100/2017

c) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 6. 6. 2016 mezi městem
Soběslav a atelierem OTA, s. r. o., Praha, kterým se posunuje termín dokončení finální studie
do 30. 6. 2017 a upravuje cena díla z 77.000 Kč
na 85.000 Kč v souvislosti s vypořádáním připomínek vzešlých z jednání RM a od vedení ZŠ
E. Beneše a gymnázia a dále s veřejným představením studie.

Usnesení č. 7/101/2017

Usnesení č. 7/094/2017

a) Rada města souhlasí s rekonstrukcí dvou tříd
Základní školy Soběslav, Komenského 20, v roce
2017 financované z rozpočtu školy.
b) Rada města souhlasí s výsledkem výběrového
řízení na akci: „Stavební úpravy dvou tříd“,
organizovaným ředitelem školy Mgr. Janem
Holasem. Nejlepší nabídku podala firma Spilka
a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu 618.537 Kč včetně
DPH, na druhém místě se umístila firma Jihostav
Soběslav, s. r. o., za cenu 697.282 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 7/095/2017

Rada města schvaluje změnu odpisového plánu
Mateřské školy Soběslav, Nerudova 278, pro rok
2017 dle návrhu předloženého ředitelkou školy

Rada města souhlasí s instalací mobilní zeleně
dle návrhu zpracovaného Ing. Ivanou Popelovou,
České Budějovice.
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi
městem Soběslav a ČR – Ministerstvem práce
a sociálních věcí o bezúplatném převodu výpočetní
techniky užívané sociálně zdravotním odborem
MěÚ Soběslav z majetku ČR do majetku města.

Usnesení č. 7/102/2017

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, v souvislosti s realizací akce
„Soběslav - Švadlačky: Kabel NN, Vančura“
na pozemku p. č. 3814/2 v k. ú. Soběslav, který
je ve vlastnictví města.

Usnesení č. 7/103/2017

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu pozemků p. č. 3929/6 o výměře
41 m2, p. č. 2759/3 o výměře 120 m2, část p. č.
2756/40 o výměře cca 813m2, část p. č. 2756/13
o výměře cca 325 m2 a část p. č. 2756/39
o výměře cca 242 m2 ve vlastnictví města Soběslavi za pozemek p. č. 2772/2 o výměře 1 719 m2
ve vlastnictví Aeroklubu Soběslav, vše v k. ú.
Soběslav.
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Usnesení č. 7/104/2017

Rada
města
doporučuje
zastupitelstvu města schválit
koupi pozemků p. č. 2641/4
o výměře 217 m2, p. č. 2641/5
o výměře 46 m2, p. č. 2641/28
o výměře 3 230 m2, vše v k. ú.
Soběslav, od paní Marty Šenové, Soběslav, a Marie
Nollové, Brno, za cenu dle znaleckého posudku.

Usnesení č. 7/105/2017

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení
na dodavatele akce: „Oprava komunikací po zimě
v Soběslavi v roce 2017“, které se uskutečnilo
3. 4. 2017 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Dipos Tábor, a. s., za cenu 400 Kč + DPH/m2
komunikace. Na druhém místě se umístila firma
ASFALT OK, s. r. o., České Budějovice, za cenu
425 Kč + DPH/m2 komunikace.

Usnesení č. 7/106/2017

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o poskytnutí příspěvku mezi Jihočeským krajem, České Budějovice, jako poskytovatelem, příspěvkovou organizací města Poliklinika Soběslav jako příjemcem, za účasti města
Soběslavi, na poskytnutí finanční částky z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 857.000 Kč
na financování Lékařské služby první pomoci
na Poliklinice Soběslav v roce 2017.

Usnesení č. 7/107/2017

Rada města souhlasí na základě průzkumu
trhu s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem
Soběslav a firmou MgA. Lukáš Hosnedl,
Zliv, na akce: „Socha sv. Jana Nepomuckého,
náměstí Republiky, obnova restaurátorem“
za cenu 174.000 Kč + DPH a dále „Socha
sv. Josefa, náměstí Republiky, obnova
restaurátorem“ za cenu 180.000 Kč + DPH.

Usnesení č. 7/108/2017

Rada města jmenuje komisi pro výběr
dodavatele akce „Záchrana gotického hradu
v Soběslavi – stavební úpravy části západního
hradního křídla, výměna vrat a odstranění
stropu hospodářské budovy, oprava ohradní
zdi vč. výměny vrat“, který se uskuteční
12. 4. 2017 v 8:00 hod. na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
členové:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
• Mgr. Alena Krejčová – členka RM
• Ing. arch. Dagmar Buzu – OVRR MěÚ
náhradníci:
• Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
města
• Ludmila Zbytovská – členka RM
• Ing. Dana Hořická – vedoucí OVRR MěÚ¨

Usnesení č. 7/109/2017

Rada města souhlasí s účastí starosty města
Ing. Jindřicha Bláhy na zahraniční studijní cestě do Maďarska a Rakouska pořádané Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska
ve dnech 20. – 27. 5. 2017.

Usnesení č. 7/110/2017
a) Rada města bere na vědomí informaci
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ředitele ZŠ Komenského Mgr. Jana Holase
o vítězství Mgr. Lukáše Lise, učitele školy,
v soutěži o nejoblíbenějšího učitele ČR 2017 –
Zlatý Ámos.
b) Rada města gratuluje Mgr. Lukáši Lisovi
k vítězství v této soutěži a děkuje za reprezentaci
školy a města.

Usnesení č. 7/111/2017

Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 4/058/2017 ze dne 21. 2. 2017 souhlasí
s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu
životního prostředí na realizaci projektu „Rybník
Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce
krajiny“ s celkovými náklady ve výši 37.413.500
Kč včetně DPH, podíl města činí 3.741.350 Kč.

Usnesení č. 7/112/2017

Rada města projednala seznam projektových
záměrů škol zřizovaných městem v souvislosti
s budoucí realizací strategického rámce MAP ORP
Soběslav.

Usnesení č. 7/113/2017

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci
z programu Nadace ČEZ – „Podpora regionu“
na pořízení rehabilitačního přístroje Rotren X,
který bude využívat p. Martin Toman. Celkové
náklady na pořízení přístroje činí 36.520 Kč.
Dotace pokryje celou pořizovací částku.

USNESENÍ

8. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 18. dubna 2017
Usnesení č. 8/114/2017

Rada města se seznámila s návrhem programu
Soběslavských slavností 2017 předloženým

ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem.
Slavnosti se uskuteční v sobotu 16. 9. 2017.

Usnesení č. 8/115/2017
Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 6/088/2017 ze dne 21. 3. 2017 schvaluje
změnu odpisového plánu Kulturního domu
města Soběslavi pro rok 2017 dle návrhu
předloženého ředitelem organizace Mgr. Petrem
Valešem v souvislosti s nákupem klavírního
křídla August Förster za cenu 158.470 Kč.
Usnesení č. 8/116/2017
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce: „Záchrana gotického
hradu v Soběslavi – stavební úpravy části
západního hradního křídla, výměna vrat
a odstranění stropu hospodářské budovy,
oprava ohradní zdi vč. výměny vrat“, které
se uskutečnilo 12. 4. 2017 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
VIDOX, s. r. o., Český Krumlov, za cenu
1.121.972 Kč + DPH. Na druhém místě
se umístila firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav,
za cenu 1.239.195 Kč + DPH.
Usnesení č. 8/117/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 7. 2015 mezi
městem Soběslav a Ing. arch. Jaromírem
Kročákem, České Budějovice, na zpracování
projektové dokumentace akce: „Stavební
úpravy domu čp. 1/I na náměstí Republiky
v Soběslavi“, kterým se prodlužuje termín
zpracování a předání projektové dokumentace

do 31. 5. 2017 a dále se navyšuje cena díla
z 76.100 Kč + DPH na 105.800 Kč + DPH
z důvodu změny dispozice 1. NP objektu.
Usnesení č. 8/118/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi městem
Soběslav a E. ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, na realizaci akce „Soběslav
– Okružní: Příp. NN Melichar“ na pozemcích
p. č. 1696/1 a 3885/6 v k. ú. Soběslav, které jsou
ve vlastnictví města.
Usnesení č. 8/119/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a E. ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, v souvislosti s realizací akce
„Chlebov: Příp. NN, Vondruška“ na pozemku
p. č. 1038/7 v k. ú. Chlebov, který je
ve vlastnictví města.
Usnesení č. 8/120/2017
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 325/2 v k. ú Soběslav
o výměře cca 9 m2 manželům Mgr. Romanu
Bernatovi, Český Brod, a Mgr. Ivaně Bernatové, Soběslav, na dobu určitou od 1. 5. 2017
do 30. 9. 2017.
Usnesení č. 8/121/2017
Rada města na základě žádosti ředitelky Seniordomu Soběslav Ing. Ziny Petráskové souhlasí
s přijetím finančních darů pro Senior-dům
Soběslav od obcí Klenovice a Košice za účelem
zajišťování pečovatelských služeb v těchto
obcích.
Usnesení č. 8/122/2017
Rada města na základě žádosti ředitelky Mateřské školy DUHA Soběslav, sídliště Míru 750,
Mgr. Aleny Krejčové souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru na podporu realizace projektu školy s názvem „Zahrada sedmi
barev“ od fyzických osob ve výši 116.003 Kč.

USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se konalo 19. dubna 2017
ZM 13/090/2017
Zastupitelstvo města:
1) Uděluje souhlas s celoročním hospodařením
města Soběslavi za rok 2016 a schvaluje závěrečný
účet města Soběslavi za rok 2016 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření města Soběslavi za rok 2016, a to bez
výhrad.
2) Schvaluje účetní závěrku města Soběslavi
za rok 2016.
ZM 13/091/2017
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu
města Soběslavi – rozpočtové opatření
č. 1/2017 – v předloženém znění.
ZM 13/092/2017
Zastupitelstvo města schvaluje 1. aktualizaci
Programu regenerace Městské památkové
zóny Soběslav, V. etapa pro roky 2017 – 2026,
v předloženém znění.
ZM 13/093/2017
Zastupitelstvo
města
schvaluje
obecně
závaznou vyhlášku města Soběslavi č. 1/2017

o nočním klidu v předloženém znění.
ZM 13/094/2017
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku
p. č. 1462/6 díl a) o výměře 58 m2 v k. ú. Soběslav
panu Miroslavu Kleinovi, Veselí nad Lužnicí,
za cenu dle znaleckého posudku.

ZM 13/095/2017

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku
p. č. 1506/32 o výměře 71 m2 v k. ú. Soběslav
do podílového spoluvlastnictví manželům Věře
a Františku Kopencovým, Veselí nad Lužnicí,
Blance a Václavu Šťastným, Soběslav, Jaroslavu
Flíčkovi, Soběslav, a Josefu Tesařovi, Soběslav,
za cenu dle znaleckého posudku.

ZM 13/096/2017

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p. č. 3664/107 o výměře 4 122 m2,
p. č. 3664/119 o výměře 869 m2, p. č. 3664/80
o výměře 2 400 m2, p. č. 3768/57 o výměře
3 915 m2 a část pozemku p. č. 3805/8 o výměře cca 3 400 m2, vše o celkové přibližné výměře
14 708 m2, vše v k. ú. Soběslav, společnosti Dividend plus, spol. s r. o., Tábor, za cenu dle znaleckého posudku.

ZM 13/097/2017

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků
p. č. 1985/13 o výměře 1 845 m2 a p. č. 2061/14
o výměře 3 403 m2 v k. ú. Soběslav od paní Heleny
Fischbachové, Praha, za cenu 40 Kč/m2.

ZM 13/098/2017

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p. č. 633 o výměře 319 m2, p. č. 634
o výměře 90 m2 a p. č. 635 o výměře 4 860 m2,
vše v k. ú. Nedvědice, od paní Marie Podlahové,
Nedvědice, za cenu 10.000 Kč.

ZM 13/099/2017

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků
p. č. 2641/4 o výměře 217 m2, p. č. 2641/5 o výměře 46 m2, p. č. 2641/28 o výměře 3 230 m2, vše
v k. ú. Soběslav, od paní Marty Šenové, Soběslav,
a paní Marie Nollové, Brno, za cenu dle znaleckého posudku.

ZM 13/100/2017

Zastupitelstvo města schvaluje vzájemné darování
pozemků v k. ú. Soběslav mezi Jihočeským krajem,
České Budějovice, a městem Soběslav takto:
Jihočeský kraj, České Budějovice, daruje městu
Soběslav pozemky díl k) o výměře 2 m2 oddělený
z p. č. 3905/9, díl e) o výměře 229 m2 oddělený
z p. č. 3907/2, díl b) o výměře 115 m2 oddělený
z p. č. 3982/1, díl f) o výměře 15 m2 oddělený
z p. č. 3990/3, díl a) o výměře 11 m2 oddělený
z p. č. 3981, díl g) o výměře 17 m2 oddělený
z p. č. 3989, o celkové výměře 389 m2, město
Soběslav daruje Jihočeskému kraji, České
Budějovice, pozemky díl r) o výměře 0,36 m2
oddělený z p. č. 3905/10, díl o) o výměře 14 m2
oddělený z p. č. 3990/1, díl m) o výměře 4 m2
oddělený z p. č. 3905/10, díly t+s) o výměře 21 m2
oddělené z p. č. 3899, o celkové výměře 39,36 m2.
ZM 13/101/2017
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků
p. č. 3929/6 o výměře 41 m2, p. č. 2759/3
o výměře 120 m2, část p. č. 2756/40 o výměře
cca 813 m2, část p. č. 2756/13 o výměře cca 325
m2 a část p. č. 2756/39 o výměře cca 242 m2 ve
vlastnictví města Soběslavi za pozemek p. č.
2772/2 o výměře 1 719 m2 ve vlastnictví Aeroklubu
Soběslav, vše v k. ú. Soběslav.
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ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU ZŠ E. BENEŠE A GYMNÁZIA
Po několikaměsíční diskusi, především s vedením ZŠ E. Beneše
a gymnázia, je k dispozici studie řešení předprostoru základní školy
a gymnázia v Soběslavi. Studii zpracoval ateliér OTA Praha, který
je také autorem zdařilé studie dopravního terminálu v Soběslavi.
Studie řeší jak dopravu u obou škol, tak hlavně úpravu veřejného
prostranství, zeleně a mobiliáře. Podrobné informace jsou k dispozici
u vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Ing. Dany
Hořické a na internetových stránkách města. Byl bych rád, aby
se soběslavská veřejnost s návrhem řešení uvedeného prostoru
seznámila a své připomínky nám sdělila buď na veřejném projednání
za přítomnosti autorů studie, které připravujeme na první polovinu
června letošního roku, případně je předala Ing. Daně Hořické.
Po zpracování všech připomínek bude vyhotovena finální verze
řešení a následně zpracována projektová dokumentace tak, abychom
mohli v příštím roce začít uvedený projekt realizovat.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE V SOBĚSLAVI
Opět přinášíme stručný přehled plánovaných
či již probíhajících stavebních prací ve městě.
Dle slov místostarosty Vladimíra Drachovského v současné době probíhají opravy chodníků
Na Ohradách, které by měly být dokončeny
na konci května. Následovat bude Květnová
ulice a ulice Dr. E. Beneše. V průběhu prázdnin bude vyměněn chodník v Komenského ulici

a na závěr v Bezděkově ulici, kde je v letošním
roce plánována i oprava kanalizace.
V redakci jsme zaznamenali dotazy občanů
na výstavbu chodníku v ulici U Sedlečka.
V současnosti je zpracovaná projektová dokumentace a na krajské správě a údržbě silnic
je požádáno o převod pozemku, který je doposud ve vlastnictví Jihočeského kraje. Akce

by měla být zrealizována nejpozději počátkem
roku 2018, v zájmu města je ovšem stavební
práce urychlit a chodník dokončit ještě před začátkem zimního období. Zároveň se zpracovává
projektová dokumentace na komunikaci v Chlebově, kde by po nedávné výstavbě nové kanalizace mělo dojít k opravě komunikace.
-min-
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Město Soběslav
vyhlašuje podle § 7 odst. (1) písmeno b) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků
a o změně některých zákonů v platném znění

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovníka odboru organizačního a správy majetku, oddělení právní MěÚ Soběslav - přestupkové řízení
Název územního samosprávného celku: Město Soběslav, IČ: 00252921
Druh a místo výkonu práce: odbor organizační a správy majetku, Soběslav
Platová třída: 10*
Předpokládaný nástup: květen 2017, popř. dle dohody
Základní předpoklady dle zákona č.
312/2002 Sb.:
• státní občan ČR (popř. cizí státní občan
s trvalým pobytem v ČR)
• věk minimálně 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
Jiné požadavky:
• vysokoškolské vzdělání právnického
nebo jiného zaměření
• práce s PC - MS OFFICE
Výhodou je :
• zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb.,
o zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při přestupkovém
řízení ve věcech veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
• znalost zákona č. 200/1999 Sb., o přestupcích a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
• praxe ve státní správě
V písemné přihlášce uvede uchazeč tyto
náležitosti:

•
•
•
•
•

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

Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou) .

A dále připojí tyto doklady :
• životopis, ve kterém uvede údaje
o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech vztahujících se k požadovanému výkonu
činnosti
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší
než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčujícíc bezúhonnost vydaný domovským státem,
pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením (originál nebo ověřená kopie) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 10. 5. 2017
v podatelně Městského úřadu Soběslav,
nám. Republiky 59/1, 392 01 Soběslav.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto
výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv
v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek, adresa :

Další informace podá tajemník MěÚ
v Soběslavi Ing. Radek Bryll, tel. č. 381 508
121.
*platová třída podle zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, v platném znění a podle nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
v platném znění
Ing. Radek Bryll, v. r.
tajemník Městského úřadu v Soběslavi

NÁMĚSTÍ REPUBLIKY V KVĚTNU OZDOBÍ KVĚTINY
Poklidné období velikonočních
svátků je za námi, a i když nám
v druhé polovině dubna začalo nečekaně mrznout a na horách napadl
sníh, v nížinách nám květiny pěkně kvetou. Nyní si tu záplavu barev
a vůní vychutnáme také v centru
města, protože město Soběslav
ve spolupráci se správou města
doplní květenu také na náměstí Republiky.
Dle slov tajemníka úřadu Radka Brylla by firma Floravil Praha
měla první týden v květnu dodat
nádoby na mobilní zeleň. Jedná
se o tři závěsné sestavy na sloupy
veřejného osvětlení a tři pyramidy
o výšce dva metry. Nádoby budou
nejdříve dopraveny do areálu Správy města Soběslavi, s.r.o., kde budou za pomoci zahradnické firmy
Karel Klečacký z Tábora osázeny
muškáty. Po jejich zapěstování dojde k instalaci na náměstí, zhruba
koncem května. K osázení bude
potřeba více jak 700 rostlin.
Pyramidy budou umístěny po obvodu náměstí na vydlážděné ploše.

Dvě budou stát na severní straně náměstí u průchodu před KB
a před Smrčkovým domem. Třetí pyramida bude umístěna mezi
autobusovou zastávkou na jižní
straně náměstí a budovou čp. 1/I
(bývalá knihovna a radnice). Dva
sloupy veřejného osvětlení budou
ozdobeny u autobusové zastávky
U Husa a třetí u zastávky na jižní
straně náměstí. Poté budeme doufat, že se instalace květin osvědčí
z hlediska údržby a péče o květiny
a také z hlediska vandalismu obyvatel. Pro udržení květeny v dobrém stavu je nutné zajistit profesionální péči. O tu se v průběhu
roku postará jednak již zmíněná
renomovaná firma Karel Klečacký, jednak Správa města Soběslavi, která bude květiny zavlažovat.
Rostliny budou denně vystaveny
přímému slunci, nádoby jsou ale
vybaveny velkým zásobníkem
na vodu a zavlažovacím systémem,
který by jim měl zajistit dostatečný
přívod vody. Květinovou výzdobou na náměstí se budeme těšit
od jara do podzimu.

To ovšem z hlediska chystaných
změn ohledně zeleně ve městě není vše. V současné době již
existuje koncepce práce se zelení
v zastavěné části města, která bude
v květnu projednána radou města
a následně zveřejněna. Také bude
zadáno zpracování pasportu a koncepce zeleně na náměstí Republiky. Bude řešit například to, jak by
mohla být využita zelená plocha na
náměstí a kterou z činností by měl
dělat odborník a která může být

ponechána správě města. Již nyní
je tedy jisté, že na finální podobě
zeleně na zrekonstruované centrální ploše náměstí bude spolu s architektem Jaromírem Kročákem
spolupracovat odborník na zeleň.
Koncepce se budou projednávat
na následujících zasedáních rady
města a výstupy se mohou změnit.
Věnovat se jim budeme v dalších
číslech měsíčníku.
-min-
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Z činnosti Správy města Soběslavi, s. r. o.
Účelem tohoto článku je v krátkosti informovat
občany Soběslavi o činnosti SMS, s.r.o. v roce
2016 a probíhajících činnostech letošního
roku.
Na středisku technických služeb po mírné zimě
z roku 2015 na 2016 jsme ušetřili posypový
inertní materiál. Již v měsíci únoru jsme jej
použili na opravy cest. Na městském hřbitově
jsme provedli opravy cestiček, odstranili již
nevzhledný a špatně udržovatelný živý plot
v odděleních za kaplí. Při odstraňování pařezů
jsme zde nacházeli “opravdové poklady“
ve formě rozbitých lahví, misek od vypálených
svíček, hadry, staré lampy a vše ostatní, co již
nájemníci hrobových míst nepotřebovali i přes
to, že jsou na hřbitově na odpady ze hřbitova
přistaveny dva velkoobjemové kontejnery.
V měsíci dubnu jsme koupili vysokozdvižnou
plošinu DT 21 na podvozku Nissan o celkové
hmotnosti soupravy do 3,5 t. Od poloviny
dubna jsme sekali zelené plochy, a tráva
vlivem příznivých podmínek rostla jako
o závod. Na podzim jsme provedli po celém
městě radikální řez již špatně udržovatelných
a přerostlých živých plotů. Po odklizení listí
jsme opět přestrojili techniku na zimní údržbu.
Pravá zima přišla až v lednu 2017, technika
vyjela 42 x a na zažehnání důsledků počasí se
spotřebovalo 148 t inertního materiálu a 21 t
posypové soli, což bylo v obou komoditách
oproti
předchozímu
roku
dvojnásobné
množství. I přes vynaložené úsilí došlo vlivem
kluzkého povrchu k několika úrazům. Bohužel
jsme byli, ve snaze odklidit sníh z vozovek
co nejrychleji, nuceni řešit tři škodní události
na vozidlech občanů, způsobené sněhovou
radlicí. Mnohdy je tak málo místa na projetí
mezi odstaveným vozidlem a obrubníkem,
že budeme v nastávající sezoně zvažovat,
zda tyto komunikace vůbec udržovat. Opět
děkujeme všem občanům, kteří nám pomáhali
při odklízení sněhu u svých nemovitostí. Dali
jsme si závazek, že budeme mít do konce
března smeten posypový materiál z chodníků
a vozovek, a také se nám to povedlo. Na odklízení
odpadků a čistění komunikací města máme také
ke stálým zaměstnancům na smlouvu i občany
z pracovního úřadu. Vzhledem k rozšíření

služby pro občany na ukládání zeleného
odpadu ve vybraných lokalitách a termínech
v Soběslavi, Nedvědicích a Chlebově jsme
zakoupili traktorový nosič kontejnerů, abychom
byli schopni zajistit obslužnost v době sekání
trávy, protože stávajícím vozidlem Renault
by bylo obtížné přistavit a odvézt kontejnery
od sečených ploch a ještě obsluhovat recyklační
dvůr.
Na recyklačním dvoře byla rozšířena provozní
doba o pondělí, byly posunuty časy a upraveny
podle zimního a letního období. Provozní doba
je uvedena na stránkách města Soběslavi, taktéž
i termíny přistavení kontejnerů na zelený odpad.
Bohužel se nám jeví, že čím víc vytváří město
podmínky pro ukládání a třídění odpadů, tím je
stav horší. Okolo kontejnerů na tříděný odpad
je i přes to, že nejsou plné, spousta odložených
odpadů (kartony, pytle s PET lahvemi,
elektrospotřebiče, oděvy atd…), viz ilustrační
fota. Recyklační dvůr je otevřen čtyři dny
v týdnu, takže i v případě, že není na některý
odpad kontejner u sběrného místa tříděných
odpadů, je možné tento odvézt do recyklačního
dvora. Když někam přijedeme nebo přijdeme,
jako první si jistě všichni všimneme nepořádku,
tak proč si svou lhostejností a leností
děláme ostudu? Za účelem úspory energií
a tím i finančních prostředků byla instalována
LED světla na odběrném místě u Nového
rybníka a v Zátkově ulici, čímž byla snížena
spotřeba za půl roku o 11 800 kW. V současné
době se s firmou E.ON Energie připravuje na
šesti odběrných místech instalace regulátorů
proudu, která pro letošní rok přinese snížení
spotřeby kW o 33 % na každém vybraném
odběrném místě.

MUDr. Jana Musilová

MUDr. Jan Musil
internista

Ordinační doba:

Ordinační doba:

Po
Út
St
Čt
Pá

každou třetí sobotu v měsíci
se neordinuje.

7 - 11 11 - 12 (pouze pro objednané)
12 - 15 (ord. Dírná)
7 - 11 (ord. Soběslav)
11 - 18 (ord. Soběslav)
7 - 11 (ord. Soběslav)

Ordinační doba na objednání: Po, St, Pá
7 - 8 h, návštěvní služba denně po objednání
na tel. 381 524 189

Pá
So

V tepelném hospodářství jsme měli teplo
oproti roku 2015 o 45Kč/ GJ levnější. Opět
se na tom podílela nízká cena tepla nakoupená
od E.ON Energie z kogenerační jednotky
14 870,8 GJ ( 36,9 %), nižší nákupní cena plynu
a stále profitujeme z propojení kotelny Svákov
s kotelnou Družstevní, čímž došlo k úspoře
na platbě za rezervovanou kapacitu plynu
a povinných revizích zařízení kotelny.
V loňském roce bylo oproti roku 2015 vyrobeno
o 1 546,67 GJ tepla více (tj. 6,56 %) z celkově
prodaného množství tepla 23 569,25 GJ.
Za účelem zamezení tvorby legionelly je stále
na začátku každého měsíce nastaven periodický
režim na přehřátí topné vody na 75°C. Je nutné
provést proplach řádu ke všem spotřebičům
v domě a zamezit tvorbě slepých ramen, kde
nedochází k obrátce vody.
Správa města Soběslavi, s.r.o., přeje všem
občanům Soběslavi, Nedvědic a Chlebova
hezké jaro.
Správa města Soběslavi, s.r.o.

Na středisku bytového hospodářství byly
provedeny za více jak dva miliony korun opravy
bytových jader, střech, bytů po vystěhování,
elektro rozvodnic, společných prostor, fasád,
výměny kuchyňských linek a další drobné
opravy. Díky dotaci se uskutečnila v ulici
Dr. E. Beneše čp. 58 rekonstrukce a rekolaudace
domu na bytový dům. Vznikly zde čtyři byty pro
začínající rodiny a jeden byt azylový. Investice
realizovalo Město Soběslav. Pro letošní rok opět
plánujeme obdobné opravy ve výši řádově dvou

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN
praktická lékařka pro dospělé

milionů korun.

11 - 15
8 - 12

Kontakt:
Ordinace Soběslav, Edvarda
Beneše 279/II, 392 01 Soběslav,
tel. 381 524 189

UKLIĎME ČESKO
Druhou dubnovou sobotu se
v Soběslavi událo několik
významných akcí. Jednou z nich
byla i celorepubliková akce
s názvem „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“, kterou organizuje spolek
Ekosmák spolu s Českým svazem
ochránců přírody. Uklizené oblasti
jsou zaznamenány do interaktivní
mapy, kterou si můžete prohlédnout
zde:http://www.uklidmecesko.
cz/map/. V Soběslavi se do akce
zapojilo několik dobrovolníků,
kteří během dne dokázali posbírat
přibližně 800 kilogramů odpadu.

V rámci letošní akce se podařilo
vyčistit okolí u Bechyňského
mostu, všechny přístupové cesty
ke Svákovské rozhledně, parkoviště
k rozhledně od Nedvědic, cestu
přes Pilát a cesty pro pěší kolem
Nového rybníka. Největší výzvou
byla pro dobrovolníky likvidace
černé skládky u silnice vedoucí
do Nedvědic. Černá skládka
bohužel celá nezmizela, neboť
dobrovolníkům došly pytle pro
sběr odpadu, nicméně značný kus
skládky ubyl.
-pim-
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ve čtvrtek 23. 3. 2017 se v obřadní místnosti Městského úřadu Soběslav konalo další vítání občánků. Místostarosta Vladimír
Drachovský uvítal slavnostně do života osm chlapců a dvě dívky.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
•
•
•
•

Tomáš Bílek
Mia Marešová
Adriana Streinzová
Veronika Šnapková

Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
•
•
•
•
•

Miloslav Hovorka
František Hazuka
Marie Turková
Vladislav Mengler
Jiří Choc

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Dne 22. 5. uplyne 10 let od úmrtí
pana MUDr. Milana
Fleischmanna.
S láskou vzpomínají syn Milan a dcera
Marie s rodinou.

Přišla dlouhá noc a po ní žádné ráno.
Dne 25. 5. 2017 to již bude 16 let,
kdy navždy odešel pan Vladimír
Čedík ze Soběslavi.

Dozněl ztlumený akord života,

Vzpomínají manželka Stáňa,
dcera Vladimíra s Lubošem, syn Marian, vnoučata Terezka, Baruška, Ríša
a Emička, sestra Alena a sestřenice Jana.

a nám do srdcí bolestná tíseň.

ztichla jeho tichounká píseň,
mlha studená padá do polí
Dne 22. 5. 2017 uplyne 10 let,
co nás navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek a dědeček Bohumil
Kohout. S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 8. 5. uplyne 6 let, co nás
navždy opustil manžel, tatínek
a dědeček pan Jan Jirous.
Kdo jste ho znali, věnujte mu
spolu s námi tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomene manželka
Věra, synové Jan s rodinou
a Martin.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 8. 5. 2017 uplyne rok, co
nás opustila maminka, babička
a prababička Helena Kratochvílová.
Se vzpomínkou syn Vladimír
a rodina.

SETKÁNÍ ANONYMNÍCH
ALKOHOLIKŮ
každé úterý od 18 hodin
na faře ČCE v ulici 28. října
kontaktní osoba - Bohuslav,
Tel. 602 126 685
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KŘÍŽOVÁ CESTA NA SVÁKOV BUDE POSVĚCENA V KVĚTNU
Již počátkem minulého roku se v Soběslavské hlásce pravidelně objevovaly zmínky o nové křížové cestě na Svákov. Pro tyto účely byla uspořádána
veřejná sbírka, díky které se podařilo vybrat finanční prostředky, které umožnily celý nápad zrealizovat. V květnu bude nová a zároveň jediná křížová
cesta v přilehlém okolí posvěcena. Kdy nás tato událost čeká a co vše jí předcházelo, nám sdělil soběslavský římskokatolický farář Jan Hamberger.
Někteří čtenáři možná neznají skutečný
význam křížové cesty. Můžete nám úvodem
přiblížit tento pojem?
Hlavním cílem křížové cesty v křesťanské tradici bylo a je připomínat si poslední klíčové
okamžiky života Ježíše Krista. Toto rozjímání
má posílit víru, že Kristus umírá jako člověk,
Bůh za každého z nás a ztotožňuje se s naším
utrpením.
Již v prvních křesťanských staletích měli lidé
v Jeruzalémě tendenci si určitá místa, jež byla
spojená s životem a posledními kroky Ježíše
Krista, připomínat. Odsud v počátku vzešla idea
křížové cesty, která prošla v průběhu let bohatým vývojem a postupně se zformovala do podoby, jak ji známe dnes. Jednotlivá zastavení na
křížové cestě mají specifický význam a pointu.
Pro věřící je určitou meditací nad duchovním,
nikoliv pouze historickým významem toho,
co se událo. Vede k zamyšlení nad smysluplností utrpení, se kterým je v průběhu života konfrontován každý člověk.
Jsou názvy či počet zastavení předem dány
i spolu s výjevy, které jsou na něm zobrazeny? Nebo si je tvůrce volí sám?
Nejčastěji se můžeme setkat se 14 zastaveními,
ale na mnoha místech se jejich počet a výjevy liší. Např. v Římově u Českých Budějovic
je 24 zastavení. Také řazení či volba konkrétního výjevu (např. poslední večeře, bičování,
modlitba v Getsemanech apod.) je jiná. Svákovská křížová cesta má několik zastavení,
které nemají biblický zdroj, ale které vycházejí
ze starobylé tradice.
Často záleží také na invenci umělců. Například
v Praze na Lhotce stojí moderní kostel a v něm
je vybudována křížová cesta s motivy ze současných dějin. Můžete na ní spatřit např. Wellingtona po bitvě u Waterloo, atomový výbuch
v Hirošimě nebo ostnaté dráty, symbolizující
koncentrační tábor v Osvětimi. Důležité je,
že smysl křížové cesty zůstává stejný.

Odkud kam tedy naše křížová cesta povede
a z kolika zastavení se skládá?
Zastavení bude dohromady 14 a povedou
od kříže naproti kempu u řeky nad kapli Panny Marie Bolestné. Z druhé strany posledního
zastavení bude vytesán Ježíšův výrok: „Já jsem
cesta pravda a život.“ Na začátku i na konci křížové cesty budou umístěny informační tabule
s popisy jednotlivých zastavení. Na samotných
kamenech budou vytesány pouze výjevy bez
textu.

Jak křížová cesta vznikala? Bylo náročné
ji zrealizovat?
Největší dilema jsme řešili ohledně podoby
jejího ztvárnění. Zda půjdeme tradiční cestou
nebo zabrousíme do větší abstrakce. Zvolili
jsme „naivnější“ formu ve smyslu explicitního
znázornění v tradiční formě. S tím souvisel také
výběr materiálu, ze kterého budou zastavení
zhotovena - dřeva, kovu nebo kamene. Ve finále
jsme se inspirovali křížovou cestou u Petrovic,
která je vytesána do kamene. Je „vandalůvzdorná“ a není náročná na ošetřování. Oslovili jsme
pana Martina Mikulu z Myslkovic, který nám
později výjevy vytesal do kamene. Poté jsme
konzultovali výstupy s městem Soběslav a vyhlásili veřejnou sbírku.
Veřejnou sbírku jsme avizovali v Hlásce mnohokrát. Jaké finanční prostředky
se Vám podařilo vybrat? Podařilo se Vám

splatit veškeré náklady?
Vybralo se úctyhodných 180 000 Kč, a tudíž
se podařilo splatit všechny náklady, včetně informační cedule a nákladů na slavnost, kterou
budeme pořádat v rámci posvěcení křížové cesty v květnu. Tímto bych chtěl poděkovat všem
dárcům, kteří na křížovou cestu přispěli, a děkuji také městu Soběslav, které přislíbilo financování nákladů, souvisejících s její instalací.
Koho vlastně napadla myšlenka křížovou
cestu nedaleko Soběslavi vybudovat?
Jedna z prvních mší, kterou jsem v Soběslavi
sloužil, byla právě na Svákově. Už tehdy jsem
si říkal, že by bylo pěkné udělat zde křížovou
cestu. Také v souvislosti s tím, že v okolí žádná
není. Nejbližší křížová cesta, o které vím, je na
Klokotech. Jednou jsme o tom mluvili s paní
Věrou Hanzalovou, která měla podobný nápad.
A tím se celý proces uvedl do pohybu.
Také bych rád zmínil, že v září budeme slavit
150 let od vysvěcení kaple Panny Marie Bolestné. Aniž bychom to takto plánovali, křížovou
cestu posvětíme v rok výročí vysvěcení svákovské kaple.
Slavnostní posvěcení křížové cesty se bude
konat v květnu. Kdy proběhne a na co se můžeme těšit?
Slavnostní posvěcení se uskuteční v sobotu
13. května ve 14 hodin. Zahájení bude u kempu.
V těchto místech stojí první zastavení. K této
příležitosti jsem pozval českobudějovického
generálního vikáře Davida Henzla, který obřad povede. Poté se přesuneme ke kapli Panny
Marie Bolestné, kde bude následovat mše svatá,
kterou doprovodí Chrámový sbor sv. Petra
a Pavla. Pro všechny bude připraveno občerstvení. Slavnostního požehnání se samozřejmě
zúčastní i pan Mikula, autor křížové cesty.
-min-
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY

NOC S ANDERSENEM
V pátek 31. března jsme již posedmé spali
s dětskými čtenáři v knihovně. A jak jsme
to letošní nocování strávili? Program jsme
věnovali 20. narozeninám Harryho Pottera.
Připomněli jsme si kouzelné formule, uvařili
lektvar proti nudě, objevili vlastní kouzelnou
rostlinu, našli Kámen mudrců… Podívali jsme
se do loutkářské dílny souboru Karromato
a nesměla chybět ani návštěva hradního
sklepení. Děkujeme všem, kteří s námi
nocovali, maminkám za skvělé buchty
a sladkosti, divadlu Karromato za pozvání
a studentce Illy za pomoc při přípravě
programu. Všichni jsme si to krásně užili!
Alena Fremrová

Oceňovaný spisovatel Jiří Hájíček v Soběslavi
Kdo by neznal Jiřího Hájíčka? Rodák
z Českých Budějovic a jeden z nejoblíbenějších současných spisovatelů, držitel
mnoha literárních a čtenářských ocenění včetně Magnesie Litery, přijal pozvání spolku Soběslávka na autorské čtení
v soběslavské knihovně. Představí především svou poslední knihu Dešťová hůl,
ale třeba se dočkáme i nějakých novinek.
Chceme využít příjemné prostředí terasy
u knihovny (počasí je zajištěné) a v plánu
je také doplnit zážitek ze čtení decentní ochutnávkou vína. Pokud chcete vidět
a slyšet Jiřího Hájíčka na vlastní oči a uči,
nenechte si tuto šanci ujít. Ti odvážnější
se můžou i na něco zeptat nebo si nechat
podepsat knihu.
S Jiřím Hájíčkem se potkáme ve čtvrtek
25. května v 18,30 na terase soběslavské
knihovny. Autorské čtení Jiřího Hájíčka odstartuje celou letní sérii - na červen
je domluvený mladý básník Jan Škrob,
též jeden z nominantů na Magnesii Literu.

Od 29. 4. až do konce září můžete denně kromě
pondělí (9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00) navštívit
dva muzejní objekty, k nimž před prázdninami
přibude i třetí. V soběslavském Rožmberském
domě na Vás čeká největší přírodovědná expozice
v jižních Čechách a také expozice „Soběslav
– město pětilisté růže“ s modelem města v době
vlády posledních Rožmberků. Těšit se můžete
i na trojici výstav – kromě aktuální keramiky
chceme připomenout nedožité 85. narozeniny
známého soběslavského umělce, docenta výtvarné
výchovy na Pedagogické fakultě Jihočeské
univerzity Jiřího Stejskala (1932–2015) a následně
představit známé i neprávem opomíjené hradní
zříceniny jižních Čech. Muzejní nocí 23. 6.
otevřeme zrekonstruovaný Smrčkův dům s novou
etnografickou expozicí, výstavou krajinomalby
a výstavou fotografií Petra Mareše.
Weisův dům ve Veselí n. L. naopak zažije poslední
sezónu před kompletní reinstalací expozic, která
začne už koncem roku a probíhat bude až do roku
2019. Naposledy tedy máte možnost vidět pojetí
pamětní síně Karla Weise a umělecko-historické
expozice, přibližující život města i venkova
v uplynulých staletích, ze začátku 90. let 20. století.
Výstavu prací žáků výtvarného oboru místní ZUŠ
v červnu vystřídá výstava plastik veselského
rodáka Zdeňka Šimka (1927–1970) pořádaná k
jeho nedožitým 90. narozeninám, v srpnu pak
retrospektivní výstava krajinomaleb a zátiší
Antonína F. Hanzala z Lomnice nad Lužnicí, který
se letos dožívá významného životního jubilea.
SVĚTADÍLY Z KERAMIKY
Úvodní výstavou letošní soběslavské muzejní

sezóny je již 13. prezentace tvorby dětí i dospělých
z keramických kroužků a kurzů soběslavské pobočky DDM Tábor vedených Janou Povondrovou.
Nese název Světadíly a představuje významné
stavby i přírodu celého světa. Výstava v Rožmberském domě potrvá až do soboty 27. 5.
ODKRÝVÁNÍ
Tradiční výstava prací žáků Základní umělecké
školy ve Veselí nad Lužnicí se tentokrát inspirovala
námětem, který byl navržen jako dobrovolné
téma celostátní výtvarné přehlídky základních
uměleckých škol. Odkrýváme tajemství, díváme
se pod povrch, pod slupku, pod kůži, do historie…
To vše pomocí rozličných výtvarných technik,
abychom „odkryli“, která je nám nejbližší.
Výstava je doplněna pracemi žáků druhého stupně,
kteří tvoří na základě vlastního zvoleného námětu.
Vernisáž se koná v úterý 2. 5. od 16:00. Výstava
ve Weisově domě potrvá do neděle 28. 5.
PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM
Již 15. rokem Vás letos zveme na výpravy
do přírody, které pořádáme ve spolupráci s dalšími
partnery v regionu. Aktuální program najdete
v letácích, které jsou k dispozici v muzeu, anebo na
internetových stránkách www.blatskemuzeum.cz.
V pondělí 8. 5. se koná Vítání ptačího zpěvu
v Plané nad Lužnicí. Vycházku do Turoveckého
lesa a ke Strkovskému rybníku spojenou
s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků
vedou Ing. Stanislav Vyhnal, Ing. Josef Jahelka
a Ing. František Vališ. Sraz je v 8:00 u sběrného
dvora v ulici V Hlinách (blízko železničního
přejezdu směrem na Strkov). Doporučujeme vzít
si s sebou dalekohled.
ZA HISTORIÍ PĚŠKY I NA KOLE
V květnu Vás zveme i na dvě vlastivědné exkurze,
které jsme připravili společně s našimi veselskými
partnery. Se spolkem Přátelé historie Veselí nad

Na červenec pak přijala pozvání loňská držitelka Magnesie Litery za knihu Do tmy
Anna Bolavá. Slíbila novou knihu.

Poslední autorské čtení proběhne v srpnu,
návštěvu přislíbil spisovatel a scénárista
Ondřej Štindl. Na svědomí má například
seriál Svět pod hlavou. Spolek Soběslávka i městská knihovna vás srdečně zvou
na všechna setkání se zajímavými autory.
Martina Plátová

Lužnicí a okolí pořádáme v sobotu 6. 5. cyklovýlet
Za drobnými památkami Jemčinského polesí.
Trasa je naplánována z Veselí n. L. na Jemčinu
a zpět do Veselí. Během cesty uvidíme Lannův kříž,
Hubertovu kapličku, desku lesmistra Wachtela,
sochy u Jemčiny a jiné drobné památky. Trasa
je cyklisticky nenáročná a dá se podle potřeby
krátit, takže je vhodná i pro děti a seniory. Informace
o trase a potřebném vybavení získáte na telefonním
čísle 734 232 159. Sraz před Weisovým domem
je v 9 h.
Se stejným spolkem a Městskou knihovnou
ve Veselí nad Lužnicí pořádáme v sobotu
13. 5. komentovanou procházku po stopách
jedné z nejznámějších knih o Mezimostí nad
Nežárkou Hoši z ratejny. Dějištěm Dvořákova
vyprávění jsou městečka Veselí a Mezimostí
na soutoku Lužnice a Nežárky, obklopené typickou
jihočeskou rybničnatou krajinou. Děj spadá
do doby těsně před první světovou válkou. Autor
si všímá hlavně života dětí podruhů, chalupníků
a drobných živnostníků, které se scházely v bývalé
panské ratejně. Bída a hlad vedly často tyto děti
k uličnictví a drobným přestupkům. V městečku
vzniká rozruch a napětí mezi třídou bohatých
sedláků – pánů obce a chudinou, která se počíná
na popud prvních průkopníků socialistického hnutí
domáhat svých práv a účasti na správě obce. Během
naší výpravy se pokusíme odhalit některá tajemství
Malého náměstí a přilehlého okolí. Dozvíte se,
co to byla ratejna, jak vypadal život v Mezimostí
před první světovou válkou a kde všude se reálně
odehrával děj této knihy. Sraz je před kaplí sv.
Floriána na Malém náměstí v Mezimostí v 9 h.
Do Blatského muzea Vás v květnu i po celou
sezónu srdečně zvou
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček

květen 2017

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

11
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST 		

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Program - květen 2017
Pravidelné akce:
Pondělí 		

17.00

Loutkářský soubor Kašpárek

Úterý		

16.00

Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci!)

		

18.00

Argentinské tango

Středa 		

13.30

Senior klub

		

15.30

Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců

		

20.00

Spolek divadelních ochotníků „Chvalovský“

Čtvrtek 		

18.00

JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866)

Pátek 		

19.00

Soběslavská chasa mladá

Další program:
Středa 3. 5.

15.30

Pátek

8.15 a 10.00 a 11.30 DC Zlín, John a Mary, Peter Black II.,

5. 5.

Zadáno – Motor Jikov Strojírenská a.s., velký sál

			

divadelní představení pro ZŠ, velký sál

Pondělí 8. 5.
17.00
			

Swing band Tábor – koncert na náměstí,
zdarma (v případě nepříznivého počasí v KDMS)

Čtvrtek 11. 5.

13.30

Zadáno – ČSTP – MO Soběslav, malý sál

Čtvrtek 11. 5.

17.00

Astrál

Sobota 13. 5. 		

Abiturienti, malý sál

Neděle 14. 5.

Progres – koncert kapely z Čerenian, velký sál, vstupné 180 Kč

15.00

Pondělí 15. 5.
17.00
			

O dvou skřítcích, Divadýlko na schodech, loutková pohádka, 		
loutkový sál, vstupné děti 10 Kč a dospělí 20 Kč

Úterý

Vím, že víš, že vím, Agentura Harlekýn, divadelní představení,

16. 5.

19.00

			

vstupné mimo předplatné 350 Kč

Čtvrtek 18. 5.

Minipárty – Karel Šíp a Josef A. Náhlovský,

19.00

			

zábavný pořad, velký sál, vstupné 250 Kč

Čtvrtek 25. 5.

15.00

Zadáno – MŠ Nerudova ul., velký sál

Pátek

15.00

Zadáno – Gymnázium Soběslav, velký sál

26. 5.

Sobota 27. 5.
9.00
			

Putování do lesa Svákov za strašidlem Doudlem,
start u věže Hláska

Sobota 27. 5. 		

Zadáno – Česká pošta, velký sál

Pondělí 29. 5.

Radim Uzel, pořad pro ZŠ, velký sál

10.00

Zveme děti i dospělé na pochod za strašidlem Doudlo.
do lesa Svákov. Putovat můžete podle mapy, kterou obdržíte na startu. Hravá trasa začíná u věže Hláska. Na Svákově
u rozhledny na Vás čeká strašidlo Doudlo. Sladká odměna
a opékání (vlastních) vuřtů na ohni.

POZVÁNKA DO DIVADLA
Úterý 16. května v 19.00 hod.
VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM...
Renato Giordano a Rodolfo Sonego
Agentura Harlekýn Praha
Hořko-sladká komedie o tom, jak si udržet živé
manželství.
Rodinný život manželů Bonettiových a jejich
dospívající dcery se pohybuje zdánlivě v každodenní jednotvárnosti. Fabio věnuje většinu svého
času práci v bance a koukání na fotbalové zápasy
v televizi. Jednoho dne zjistí, že jeho rodina byla
omylem sledována a filmována soukromým detektivem místo sousedky známého politika. Manžel se tím náramně baví a vše vypráví své ženě.
Ta se zdá být naopak velmi znepokojená.
Co se skrývá pod pokličkou zdánlivě všedních dní
manželského páru?
Mnoho všelijakých drobných tajemství, která vedou k nedorozumění a vzájemnému odcizení. Vědět
znamená pochopit a pochopit dává šanci napravit.
Zdá se to jednoduché? Jenomže ve světě, kde se při
prvním náznaku bolesti, nesnází a nepohody rovnou
bere do zaječích, kde se vztahy rozpadají jak na běžícím pásu bez jakéhokoli pokusu o nápravu či změnu, natož pak nějaké sebezpytování, je tahle několik
desetiletí stará komedie vítaným připomenutím hodnot, které považujeme za ztracené. Česká premiéra!
Osoby a obsazení: Livia Bonettiová - Simona
Stašová, Fabio Bonetti - Michal Dlouhý, Veronika
Bonettiová, jejich dcera - Andrea Daňková, Cavalli,
soukromý detektiv - Vasil Fridrich nebo Petr
Vančura, (Ve filmových dotáčkách hrají Barbora
Poláková, Ernesto Čekan, aj.), Hlasy z rádia
Jaroslav Vlach a Jan Szymik
Vstupné mimo předplatné 350 Kč

Od dubna tohoto roku bude profesionální hudební
vystoupení v KDMS doprovázet nové koncertní křídlo
značky August Förster z roku 1935. Nástroj dopravila
do Soběslavi firma Machart Piana s. r. o. Autor foto:
Jan Machart
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Karel Šíp: s Náhlovským přivezeme do Soběslavi premiéru!!
Minipárty je zcela nová zábavná talk show, která je volnou alternativou velmi úspěšného televizního pořadu Všechnopárty. Oba pořady pojí to nejdůležitější – osoba moderátora, komentátora a baviče Karla Šípa. Do Soběslavi na prkna jeviště kulturního domu dorazí se svým hostem Josefem
Aloisem Náhlovským ve čtvrtek 18. května 2017 od 19.00 hodin. Ve volném dialogu proberou umělecké začátky této ikony českého humoru, jeho zážitky
ze studentských let a spoustu dalšího. Moderátor slibuje, že rozhodně nebudou chybět otázky na témata vskutku specifická, co se nejen osoby Aloise
Náhlovského týče. Těmi jsou sportovní aktivity i cesty do zahraničí, opředené veselými historkami. Improvizovaná show volně navazuje na styl televizního pořadu Všechnopárty. Kdo tento pořad zná, ví, že hostů bývá více. Minipárty využívá možnosti moderátora a jeho hosta být svým divákům
na dosah mimo televizní kamery. V rámci pořadu dostanou prostor dotazy diváků.
Se svým novým pořadem Minipárty zavítáte 18. května 2017 do Soběslavi. Hostem
Vaší talk show bude komik Pepa Náhlovský.
To je slibný partner. Na co se mohou diváci
těšit?

18. května v kulturním domě na viděnou!
VM ART production

Každopádně se mohou těšit na veselé vyprávění
nejrůznějších zážitků ze života nás obou. Navíc
se do pořadu budou moci také zapojit.

Karel Šíp
Moderátor, bavič, ale i scénárista, zanícený
fanoušek fotbalu, příležitostný herec a baskytarista. Své zkušenosti dnes jeden z nejoblíbenějších moderátorů sbíral už od dětství,
kdy příležitostně hostoval v Československé
televizi. Tam také začal po studiu pracovat
jako produkční. V té době jakožto ambiciózní baskytarista založil kapelu Faraon s Jiřím
Schelingerem, později hrál s Františkem Ringo Čechem. Před hudební kariérou dal přednost působení na obrazovce, i když jako autor
je podepsán pod více než dvěma sty texty
písní.

Jaký formát pořadu je Minipárty? Každý
si samozřejmě vybaví Vaši nesmírně
úspěšnou a divácky oblíbenou televizní show
Všechnopárty.
Televizní pořad se jmenuje Všechnopárty
a tohle je takové jeho „minivydání“. Proto Minipárty. Místo tří hostů budu zpovídat jen jednoho
– a to Josefa Náhlovského. Jedná se o volné
pokračování pořadu Všechnopartička. Navíc
se u Vás v Soběslavi bude jednat o premiéru.
Už nějakou dobu Vaši příznivci vnímají
profesionální souznění takových stálic české
zábavní scény jako je Šíp – Náhlovský. Kdy
k tomuto výjimečnému spojení došlo?
Já jsem byl dlouho zvyklý působit na jevišti vždy v nějaké dvojici a s Pepou si v tomto
směru rozumíme. Jsme naladěni na stejnou vlnu
humoru. Naše spolupráce proto trvá zhruba
už sedm nebo osm let.

že se blížíme k třístému vydání, ale ani to nevím
přesně. Jen těžko se mi vybírá jeden host, který by v mých vzpomínkách výrazně vyčníval.
Je jich víc.

Televizní pořad Všechnopárty je už léta
na vrcholu diváckého zájmu pro svůj vtip,
náboj a samozřejmě zajímavé hosty, což potvrzuje i divácká anketa TýTý. Máte představu, kolik hostů jste už k sobě do pořadu
pozval? A je mezi nimi někdo, kdo byl pro
Vás osobně nezapomenutelný?

Celé léto jsem trávil na chatě poblíž Karlštejna, takže jsem se zrelaxoval maximálně. Mimo
to jsem byl také s rodinou téměř dva týdny
na ostrově Kos.

Nevím, hosty spočítané nemám, žádné statistiky si nevedu. Pořad trvá skoro osm let. Myslím,

V květnu se na Vás budeme v Soběslavi těšit:)
I my se na Vás už moc těšíme a ve čtvrtek

Potřebujete po roce natáčení vždy odpočinek? Relaxoval jste v létě?

Proslavil se jako moderátor pořadu Hitšaráda,
posléze show Galasuperšou, Klip klap, Horoskopičiny, Rozjezdy pro hvězdy, Všechnopárty,.. Úspěšná byla jeho spolupráce s herečkou
Jiřinou Bohdalovou. V současnosti spolupracuje s komikem a bavičem Josefem Aloisem
Náhlovským.
Josef Alois Náhlovský
Je nezapomenutelným bavičem, hercem, komikem. Byť původně vystudoval pedagogiku
čeština – dějepis, uchvátila ho zábavní scéna.
Začínal společně s Petrem Novotným jako
speaker skupiny Fešáci. Z jeho projektů vyčnívá spolupráce s hereckým kolegou Josefem
Mladým a také moderátorem Karlem Šípem.
Je autorem humoristické teorie o fiktivním
národu starých Krušnohorců, která je rozepsána v jeho knize Krušnohorská kronika.
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TANEČNÍ KURZY 2017
Taneční kurzy povedou opět manželé Alena a Jaroslav Bolkovi
z Milevska. Začínáme v sobotu 9. září od 18 hodin – končíme Věnečkem
9. prosince 2017. Kurzovné je 1 300 Kč. (10 x sobota od 18 – 21 hod.,
Prodloužená 18 – 22 hod., Věneček 18 – 24 hod. tj. celkem 12 sobot!)
Podrobný rozpis jednotlivých kurzů najdete
během měsíce června na www.kdms.cz.
Můžete se těšit na kurz stolování (není povinný).
Přihlášení si mohou od května zajít do kanceláře KD pro průkazku
a zaplatit hotově nebo můžete zaplatit i na účet KD Soběslav
č. 19–0044450257/0100 a po telefonické dohodě vám pošleme
průkazku poštou.
Těšíme se na vás v září!

KINO
vstupné zdarma
V případě nepřízně počasí se koncert
uskuteční ve velkém sále kulturního domu

FILMOVÝ KLUB 15. KVĚTNA VE 20 H
Americká idyla, 2016, režisér Ewan McGregor
Snímek natočený podle stejnojmenného románu Philipa Rotha oceněného
Pullitzerovou cenou sleduje příběh rodiny, jejíž zdánlivě idylický život
je rozbit sociálním a politickým chaosem 60. let. Ewan McGregor přichází
s režijním debutem a hraje roli Seymoura „Švéda“ Levova, kdysi
legendárního středoškolského atleta, který je teď úspěšný podnikatel
provdaný za Dawn, někdejší královnu krásy. Pod naleštěným pozlátkem
Švédova života ale rostou potíže. Když jeho milovaná náctiletá dcera Merry
zmizí poté, co je obviněná ze spáchání násilného činu, věnuje Švéd všechnu
energii jejímu nalezení a záchraně rodiny. To, co objevuje, otřásá jeho
samotným jádrem a nutí ho podívat se pod povrch a konfrontovat chaos
tvořící svět okolo něj.
V hlavních rolích se představí držitelka Oscara Jennifer Connelly v roli
Dawn, Dakota Fanning v roli Merry, držitelka ceny Emmy Uzo Aduba
a nominovaný na Oscara David Strathairn.
Kateřina Růžičková
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MŠ DUHA
Duhový den naplněný
dobrou náladou a hudbou
V sobotu 8. dubna se kulturní dům rozzářil barvami duhy a provoněl kávou
a sladkostmi. Mateřská škola DUHA připravila pro děti, rodiče a přátele
benefiční akci na podporu výstavby nové školní zahrady.
V duhově vyzdobeném kulturním domě návštěvníky přivítala ředitelka školy Alena Krejčová a v krátkosti představila projekt „Zahrada sedmi barev“,
jejíž budoucí podobu si mohli zájemci prohlédnout na panelech instalovaných u vchodu. Děti dostaly při vstupu kartičky spolu s pozváním na hravou
stezku plnou zajímavých úkolů. Na dětech bylo patrné, jak rády a s jakým
zájmem připravené úkoly plní a poctivě razítkují kartičku. Odměna v podobě hraček na ně čekala na sále. Program celého dne odstartovalo vystoupení
nejmladších dětí z modré třídy už dopoledne. Malí mravenci na podiu předvedli, kolik mají práce a jak jsou šikovní. Na podiu se během dne vystřídaly
se svým vystoupením všechny třídy. Odměnou jim byl velký potlesk diváků
a možná i malé dárky, které jim rodiče koupili na jarmarku nebo v bazaru
hraček. Na hlavním sále bylo totiž několik stánků, které nabízely originální

MŠ Duha svítí modře
V pondělí 3. 4. se proměnila duhová školka ve školku modrou.
Na podporu Světového dne autismu se v rámci projektu Česko
svítí modře všechny děti i paní učitelky oblékly do modré barvy, nebo si připnuly modrou stužku. Celé dopoledne jsme si povídali o potřebě pomoci druhému, o tom, že každý jsme jiný. Děti
si vyzkoušely různé aktivity spojené právě s pomocí jeden druhému, komunikací, s prosociálním chováním.

Zápis do mateřské školy
Zápisy do Mateřské školy Duha se uskuteční ve dnech 10. a 11. 5.
v době 8 - 11 h a 14:15 – 17 h. Více informací naleznete na webových
stránkách školy www.msduhasobeslav.cz .

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dětem, rodičům,
zaměstnancům školy a osobám, které podpořili náš Duhový den,
ať už svou pomocí při organizaci nebo darem. Díky vám jsme
zase o krůček blíž k naší vysněné zahradě – Zahradě sedmi barev.
Celková částka, kterou jste přispěli, činí 116 003 Kč. Děkujeme!
Kolektiv MŠ DUHA

výrobky s jarní a velikonoční tematikou. Většinu dekorací vyráběly děti
se svými rodiči nebo ve školce. V obklopení dětí se ocitl i stánek s hračkami
a plno bylo také v kavárnách, kde se podávaly slané i sladké dobroty, které také připravily děti, maminky nebo kuchařky ze školky. Kavárna v malém sále lákala především hudebním vystoupením oblíbených muzikantů
Ondry Kříže, Elišky Kondelíkové, Petra a Honzy Tíkala, Markéty Fišrové
a Martiny Pechové. V kavárně se hrálo celé odpoledne a při pěkné hudbě
se příjemně odpočívalo a mlsalo. V rámci programu měly děti možnost
se zapojit do tradičních velikonočních příprav – pletení pomlázky, zdobení
perníčků nebo malování vajíček. Loutkový sál zase zval na Aprílovou pohádku
a na Přátele z lesa. V celém kulturním domě bylo živo až do večera, kdy
divadla pro děti vystřídala komedie Amant na hlavním podiu.
Do příprav a realizace samotné akce se s velkým elánem zapojili všichni
zaměstnanci školky, děti a jejich rodiče, kteří pomáhali i s prodejem výrobků a občerstvení. Celá akce měla benefiční charakter a dobrovolné peněžní
příspěvky budou použity právě na realizaci Zahrady sedmi barev. Je úžasné,
jaké nadšení a dobrou náladu šířili všichni kolem sebe a jak obohacující
bylo se tohoto výjimečného dne zúčastnit. S dětmi, pro děti a díky nim…
-pim-

MŠ NERUDOVA
Kouzelná noc ve školce
Jaký může být větší zážitek, než zůstat ve školce se svými kamarády po celou noc? To jsme ještě netušili, že to pro nás bude dobrodružná noc plná překvapení. Největší kouzlo se však ukrývalo
v truhličce, kterou nám přinesla paní ředitelka, abychom si ji sami
pečlivě střežili. Stačila malá chvilka nepozornosti a truhličku nám
ukradl zlý čaroděj, který již držel v zajetí Bílou
paní. Nezbývalo nám nic jiného, než si zavolat
na pomoc naše skřítky Neruďáčka a Hvězdičku
a společně s nimi jít truhličku hledat. Bez ní by
totiž Kouzelná noc nebyla kouzelná.
Naštěstí nám Bílá paní nechávala po cestě
stopy v podobě utržených kousků látky z jejich šatů, a tak jsme
věděli, kudy jít. Zavedla nás až do čarodějova úkrytu na hradbách,
kde ji držel v zajetí. Chtěl nás rozesmutnit a ukrást nám kouzlo, snažil se tedy otevřít naši kouzelnou truhličku, ale ať si mával čarodějnickou hůlkou jakkoliv chtěl, otevřít mu nešla. Mezitím mu upadla
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kouzelnická knížka na zem, tu potají sebrali naši skřítkové
a bylo na čase vrátit se zpět do školky, kde jsme se museli
připravit na večerní souboj.
Posilněni vydatnou večeří jsme si vzali baťůžky se svačinkou a vyrazili společně s našimi skřítky hledat, kam
se nám čaroděj ukryl tentokrát. I nyní nám Bílá paní nechávala po cestě znamení, ale také písmenka, ze kterých jsme
postupně skládali čarodějovo jméno. Stopy nás zavedly
až do knihovny, kde na nás čekala kouzelná babička Drahuška, která nám tu přečetla krásnou pohádku. Paní knihovnice
nás poprosila, až půjdeme do sklepení hradu, abychom šli
potichoučku a nevzbudili místní skřítky.
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ZŠ E. BENEŠE
Dobrodružství 5. B s Harrym Potterem
Dne 22. 3. 2017 se žáci 5. B vydali
do knihovny za dobrodružstvím s Harrym
Potterem. V knihovně je přivítala paní učitelka McGonagallová, se kterou se učili
proměňování, tajnému písmu a skrývání
před mudly.
Dopoledne bylo završeno nalezením
kamene mudrců. Dopoledne v knihovně
se všem moc líbilo, a některé děti dokonce
inspirovalo k četbě knih o Harrym a jeho
kamarádech.
J. Tomšová

Velikonoční jarmark 2017
Trošičku jsme se báli, venku byla tma, na cestu jsme
si svítili baterkami a našlapovali po špičkách až k velikým
dřevěným vratům, za kterými se ukrývalo hluboké hradní
sklepení a v něm zlý čaroděj. Už tu na nás čekal a posmíval
se nám, jak prý nám chytře ukradl truhličky, a dokud nebudeme znát jeho jméno, tak je zpět nedostaneme. Jenomže to ještě nevěděl, že my známe kouzelnou formuli i jak
se jmenuje. Rychle jsme odříkali básničku, zavolali jméno
Prdoduch a bum prásk, ze zlého se rázem stal hodný čaroděj.
Bílá paní nám za její vysvobození dala pytlíček dobrot, medaile za odvahu a v truhličce na nás čekaly kouzelné svítící
náramky. S úsměvem na tváři se vracíme zpět do školky,
kde už na nás čekají rozestlané postýlky, voňavé peřinky
a po náročném dni usínáme dřív, než skončí pohádka před
spaním.

Další velikonoční jarmark je za námi a my jsme se mohli radovat z hojného počtu
účastníků, a to jak na straně prodávajících, tak na straně návštěvníků. Děkujeme
a doufáme, že Vaše Velikonoce byly vydařené aspoň tolik, co náš jarmark. 
ZŠ E. Beneše

Rádi bychom poděkovali všem zaměstnancům z MŠ Nerudova a také ostatním, kteří pro nás Kouzelnou noc připravili.
Moc se nám to líbilo, děkujeme!
Emička Vaverová ze Sluníčkové třídy,
MŠ Nerudova

ZŠ KOMENSKÉHO

Okresní kolo matematické olympiády

Úspěch ve výtvarné soutěži
Gratulujeme Rosálii Homolkové ze 7. A, která
se umístila na pěkném 5. místě v celostátní výtvarné soutěži
MILUJEME MAPY. V její kategorii se soutěže zúčastnilo
téměř 600 žáků z celé republiky.
Radovan Žák

Každý rok mají možnost žáci se zájmem o matematiku zapojit
se do matematické olympiády. Lucka Pejšová z 6. B vyřešila bezchybně všechny příklady školního kola a postoupila do kola okresního. To se konalo v úterý 4. dubna v Táboře. S velkou radostí jsme
jí mohli poblahopřát, předat diplom za krásné 3. místo a popřát
mnoho dalších matematických úspěchů.
Hana Krátká
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Jarní jarmark
Ve velikonočním duchu se nesl již druhý školní jarmark. Žáci
nabízeli své výrobky, nad kterými trávili mnohdy i několik
hodin práce. Snaha se vyplatila, zájem veřejnosti byl veliký
a výrobky dětí rychle mizely z pultů.
V budoucnu se chystáme rozšířit prodejní místa do dalších
prostorů školy, aby byl nákup a prohlídka pohodlnější.
Jana Bártová, Jana Holcová

Sebastian Pánek nejlepším počtářem
ze čtvrtých tříd v republice!!!
Letos v zimě, 13. ledna, proběhlo školní kolo matematické soutěže Pangea, kterého
se tradičně účastní žáci našich čtvrtých až devátých ročníků. Jde o poměrně náročné
matematicko-logické úlohy, které jsou v rámci této soutěže řešeny po celém světě.
Jen v České republice se soutěže letos zúčastnilo 40 956 žáků.
A náš žák Sebastian Pánek ze třídy paní učitelky Ilony Klimešové (4. A) postoupil
v této obrovské konkurenci mezi ty nejlepší v republice, když se umístil jako PRVNÍ
z celkového počtu 7 927 žáků všech čtvrtých ročníků v ČR!
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí ve finále, kterého se zúčastní jen ti nejlepší
v Česku a bude se konat 5. 5. v Praze.
Štěpán Ježek

NAŠI MLADÍ KUCHAŘI A CUKRÁŘI PREZENTOVALI
ŠKOLU NA GASTROFESTU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Od čtvrtka 6. do soboty 8. dubna vařili a pekli žáci naší školy na tradičním gastronomickém festivalu Gastrofest. Tématem prezentace byly Velikonoce. Před očima
návštěvníků pekli žáci kromě sladkých i slaných specialit hlavně mazance a tradiční
řežábek. Díky obrovskému zájmu z řad odborné a laické veřejnosti vyrobili žáci
veliké množství dobrot na ochutnání. Prezentace naší školy na této tradiční výstavě
měla veliký úspěch a přispěla tak k dobrému jménu školy a učebních oborů cukrářské a kuchařské práce. Žáci, kteří se zapojili do této akce, získali mnoho zkušeností,
vyzkoušeli si „jak vypadá nabitý pracovní den kuchaře nebo cukráře“ a ukázali,
že jsou na toto povolání dobře připravováni. Velmi vkusná byla i květinová výzdoba
s velikonoční tematikou, o kterou se postarali žáci učebního oboru Květinářské
a aranžérské práce.
Darja Bártová

ZUŠ
Vážení rodiče!
Máte-li zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo
ve školním roce 2017-2018
studium hry na hudební nástroj
nebo výtvarný obor v ZUŠ
oba obory určené pro žáky od 6 let
(výjimečně i pro pětileté)
dovolujeme si Vás pozvat
dne 18. 5. 2017 v 18.00 hod do ZUŠ
na informativní schůzku (pouze pro rodiče),
na které Vám budou poskytnuty veškeré informace
ohledně přijímání do ZUŠ a následného studia na naší
škole.
Na této schůzce zapíšeme všechny zájemce o výuku
v ZUŠ a domluvíme, jak a kdy proběhne talentová
zkouška. Pokud se ze závažných důvodů nebudete moci
této schůzky zúčastnit, můžete se domluvit v dopoledních
hodinách telefonicky na čísle 723 776 870 nebo osobně
s ředitelkou školy. Zodpovíme rádi jakékoli dotazy
a těšíme se na nové žáky!
Irena Molíková
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Únor a březen patřily v naší škole soutěžnímu klání: v letošním školním
roce byly pro základní umělecké školy vyhlášeny soutěže ve hře na klavír,
smyčcové nástroje, kytaru a výtvarný obor.
Dne 6. 2. proběhlo školní kolo ve hře na klavír, ze kterého do okresního kola postoupili 2 klavíristé: Vojtěch Ženíšek a Kristýna Fördösová
– oba ve své kategorii zvítězili a postoupili do krajského kola v Českém
Krumlově, kde Vojta získal velmi pěkné 2. místo.
Ve čtvrtek 9. 2. soutěžili ve školním kole žáci kytarového a houslového oddělení a ti nejlepší pak reprezentovali školu i sami sebe v krajském
kole.
Úspěchy houslistů v okresním kole: Pech Antonín – 2. místo, ostatní soutěžící postoupili do krajského kola v Českých Budějovicích: Pech
Jaroslav (3. m.), Vaňková Barbora (2. m.), Adam Jakub (3. m.), Čížková
Zuzana (3. m.)
Úspěchy kytaristů v okresním kole: Široká Natálie (1. m.), Minh Duong Nhat – David (2. m.) a kytarové duo Zemanová Tereza a Buštová Iva
postoupilo z 1. místa do krajského kola, kde opět zaujalo porotu a získalo
1. místo.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem soutěžícím i všem pedagogům, kteří své svěřence na soutěž připravili, a přeji jim do dalšího hraní
mnoho nové chuti a elánu.
Pokud jste našimi příznivci, dovolte mi, abych Vás pozvala na akci s názvem OPEN ZUŠ, která se uskuteční 30. května. O této akci se více dozvíte na webových stránkách zusopen nebo na našich webových stránkách
www.zussobeslav.eu
Za kolektiv pedagogického sboru I. Molíková
Asi nejvýraznějšího pedagogického úspěchu dosáhla naše milá kolegyně, slečna Mgr. Martina Pechová. Díky své neskutečné píli a nesmírné
obětavosti připravila svoji žákyni Kristýnu Fördösovou k přijímacím
zkouškám. Ta se po jejich zdárném absolvování stane od 1. září student-

kou konzervatoře v Českých Budějovicích v oboru hra na cembalo. Chtěla bych touto cestou Martině poděkovat. Martino, díky!
B. Fördösová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SOBĚSLAV
zve srdečně své příznivce 30. 5. 2017
na celodenní akci ZUŠ OPEN
program
10:00
Kulturní dům města Soběslavi
		
- koncert pro žáky Mateřské školy Duha
16:00
Knihovna města Soběslavi
		
- vernisáž prací žáků výtvarného oboru
18:00
Kulturní dům města Soběslavi
		
- koncert žáků a učitelů ZUŠ

GrafitEko aneb Kontejnery hrou
Když se podíváte na popelnici nebo kontejner,
co vidíte? Nádobu na odpad, plechovou pikslu.
A co takhle prostor pro malování a zábavu?
Že je to nesmysl?
Zkusím vás přesvědčit, že není. Výtvarné umění
nepatří jen do galerií, dávno vstoupilo do veřejného prostoru, vždyť co jiného jsou renesanční sgrafita, domovní štíty, plakáty, grafitti...To
všechno jsou výtvarné prostředky, které na nás
mají působit a taky působí. Utváříme si jimi svůj
veřejný prostor. A jak to souvisí s kontejnery?
Naše popelnice se stávají veřejným prostorem
jednou týdně, když je vystrčíme za vrata domů,
kontejnery jsou venku stále, stále je potkáváme.
Přiznejme si, není to žádná krása. Vnímáme
je pouze prakticky. Ale nemusí u toho zůstat.
V Berlíně zbyla na několika místech kdysi
nenáviděná Zeď. Dnes už ale nerozděluje,
je památkou a, světe div se, obrovskou
a vyhledávanou galerií pouličního umění, tzv.
East sidegallery vám doporučí každý průvodce.
Přes kilometr zdi posloužil umělcům z celého
světa a vzniklo mimořádné dílo. Dnes už je
nejen ve světě, ale i u nás, běžné, že si i místní
samosprávy objednávají zajímavé umělce
a nechají je tvořit. Street art je uznávanou
kategorií uměleckého projevu. A street art
nemusí být jen na zdech. Najdete bezpočet
příkladů, kdy se tvoří třeba na “kapličky”
elektrických rozvodů, výduchy metra, ale i na
popelnice nebo kontejnery na tříděný odpad. Na
popelnice nemusíte jezdit daleko, stačí si projít

táborské Staré město. Na kontejnery Vám doporučuji zajet třeba do Hranic na Moravě nebo
se podívat na zahradu MŠ Duha tady v Soběslavi. V Hranicích každý rok děti z místních škol
malují v rámci Barevného dne na kontejnery na
tříděný odpad. Celou akci tam pořádá město.
Malované kontejnery nejen zpestří sídliště,
ale zároveň je to velká zábava pro děti a má
to pochopitelně i osvětový rozměr. Hranickými zkušenostmi se inspirovala Soběslávka
a v rámci vlastního projektu (podpořeného
grantem T-mobile - Mluvme spolu) oslovila
soběslavské školy. Zájem o akci projevily obě
soběslavské základní školy, ZUŠ i gymnázium.
Ve spolupráci s učiteli výtvarné výchovy vytvořili žáci a studenti návrhy na kontejnery na
tříděný odpad. Sešlo se jich několik desítek. Některé děti se ujaly soutěžení velmi zodpovědně.
Na Velikonočním trhu Rolničky nám ke stánku
Soběslávky přišla holčička s maminkou, zkusila
si zahrát naši soutěž v třídění odpadu. Zvládla
ji hravě a za odměnu si mohla vybrat perníček
ve tvaru kontejneru. Vybrala si modrý a hned
prohlásila: „My totiž ve škole děláme teď
takovou soutěž. Budeme malovat kontejnery
na odpad u gymplu a s holkama máme modrý.
Papír, víš! Proto jsem si ho vzala.”
Všechny vytvořené návrhy jsme zveřejnili
na webu Soběslávky (www.sobeslavka.cz).
Vítězné návrhy vybrala komise, ve které zasedli
učitelé, zástupci spolku a města Soběslavi, které
dalo akci zelenou.

Ukázka
soutěžních
návrhů
ZUŠ

ZŠ
Komenského

A kde se bude malovat? Jsme-li všichni “akcionáři” veřejného prostoru, pak prostor u
škol patří hlavně žákům a studentům. Vítězné
návrhy tedy okrášlí kontejnery u gymnázia.
Pro vlastní malování budou přesunuty na týden
na prostranství mezi školami, umyty a natřeny
základovou bílou barvou. Jen jim to prospěje, protože už nám trochu začínají reznout.
Po téhle očistné kúře dostanou na viditelné strany nový kabát z dílny žáků a studentů a vrátí
se na původní stanoviště. Každá škola bude
mít k dispozici jeden kontejner - ZUŠ - modrý (papír), ZŠ Komenského - žlutý (plast),
ZŠ Beneše - zelený (sklo), gymnázium - červený (kov) - na který bude v polovině května
(16. - 19. 5.) realizovat vítězný návrh. Přijďte
se podívat, vždyť Soběslav nás baví!
Zdeněk Kozlíček, Soběslávka, z.s.
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ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL JSOU ZA NÁMI
Letos se zápisy prvňáčků do základních
škol odehrály 3. a 4. dubna. Ani jedna škola nešetřila výzdobou, aby dětem připravila příjemnou atmosféru. ZŠ Komenského
zapojila i své žáky, kteří vítali příchozí, nebo
fotili ve třídách.
Více úkolů plnily děti na ZŠ E. Beneše. Učitelky si je tvořily samy, proto se v jednotlivých
třídách lišily. Ověřovaly se obvyklé schopnosti, které by mělo dítě zvládat před nástupem
do školy. Během zápisů tak děti (mimo jiné)
počítaly, malovaly nebo prokazovaly své komunikační a orientační schopnosti. Na ZŠ Komenského nově také střihaly nůžkami (to je prý
činnost, která dnešním dětem dělá problém).

„POVÍDEJTE SI S DĚTMI A ČTĚTE
JIM POHÁDKY“ ŘÍKAJÍ ŘEDITELÉ
ZÁKLADNÍCH ŠKOL.
Dle slov ředitele školy ZŠ Komenského Jana
Holase se v letošním roce dostavilo k zápisu
o deset dětí méně než v minulém roce. Naopak do první třídy přijali o jedno dítě více. Na
ZŠ E. Beneše byl prý zájem o školu zpočátku
vyšší, počet přijatých dětí byl nakonec ale podobný, jako v předchozích letech. Zaujmout
potenciální uchazeče o studium mohly školy
již počátkem tohoto roku. Konal se totiž Den
otevřených dveří, ke kterému se tentokrát připojila i ZŠ E. Beneše. Ta navíc pořádala také
akci Zlatá cesta pohádkou, které se dle slov
ředitele školy Vlastimila Říhy zúčastnilo hodně zájemců z řad rodičů a předškolních dětí.
Den otevřených dveří byl velmi kladně hodnocen například rodiči malého prvňáčka Romana Kačura, kteří kladně hodnotili především
zájem a ochotu učitelů na ZŠ Komenského
a možnost vyzkoušet si s dětmi některé manuální činnosti. Obavy ředitele Jana Holase, aby
byla na škole dostatečná kapacita pro nově
příchozí, se nenaplnily. Počet žádostí o přijetí
na obou školách kapacitu nepřekročil.
Také jsme se ptali, zda měl odklad letošních
zápisů nějaký vliv na připravenost dětí a rodičů.

„Odložení termínu zápisu se nijak výrazně
neprojevilo na připravenosti dětí. Ale u dětí
s žádostí o odklad přinesli rodiče s sebou
už ve většině případů vyjádření z poradny,
což při únorovém zápisu nebývalo,“ sdělil
redakci Jan Holas. Vlastimil Říha nám odpověděl: „Posunutí termínu zápisu se nijak
neprojevilo na připravenosti dětí do školy.
Naopak, pokud rodiče žádali pro svoje dítě
odklad školní docházky, museli s dítětem
do pedagogické poradny a k dětskému lékaři
před termínem k zápisu, tedy většinou v únoru a v březnu. Ještě loni mohli na vyšetření
až do 31. 5. Ale z 24 žádostí o odklad přišlo k zápisu s oběma doporučujícími posudky
jen 10 rodičů.“ A dále se pozastavil nad vysokým počtem odkladů v tomto roce. „30 % dětí
(24 dětí z 81), kterým rodiče žádají odklad,
je abnormální číslo a stálo by za hlubší analýzu
tohoto stavu.“

Roman Kačur na zápise do ZŠ Komenského

Děti bývají z mateřských škol na vstup do prvních tříd poměrně dobře připravené. Co jim může
dělat problémy při nástupu do základní školy
je přestup na jiný režim, na který nejsou zvyklí. Sociální zralost dětí nejlépe posoudí učitelky
mateřských škol, které je znají nejdéle. Jak jsme
zaznamenali, celá řada dětí umí počítat alespoň
do pěti a dokáže se podepsat. Trvale ale mají
problémy s výslovností, komunikací a slovní
zásobou. A tyto problémy jsou prý dnes ve srovnání se staršími generacemi podstatně větší. Dle
slov Vlastimila Říhy je naprostý základ pro to,
aby dítě dobře mluvilo a později i četlo a mohlo se tedy i samo učit, v jeho rodině. Mateřská

DDM
Dům dětí a mládeže Vás srdečně zve na keramickou výstavu pod názvem „Světadíly“, která
se koná v muzeu Rožmberský dům do 27. května. K vidění jsou zdařilé práce dětí i dospělých
z keramických kroužků DDM. Výstavu můžete navštívit denně (kromě pondělí) od 9.00
do 12.00 a od 12.30 do 17.00 hodin.
Ve středu 17. května Vás zveme na další ročník
BAMBI – přehlídku volnočasových aktivit dětí
a mládeže. Přehlídka se bude konat v parku
u domu dětí a mládeže od 13.00 do 17.30 hodin.
K vidění budou např. vystoupení mažoretek,
roztleskávaček, orientálních tanců, hudební
vystoupení, aerobic, Táborská garda a mnoho

dalších. V rámci doprovodného programu můžete vidět práci psovodů vězeňské služby, sboru
dobrovolných hasičů, ve výtvarných dílnách
si děti mohou vyzkoušet svou zručnost.
V sobotu 20. května pořádáme jarní cyklistický výlet na Červenou Lhotu. Sraz účastníků
je v 9.00 hodin u Domu dětí a mládeže v Soběslavi. Předpokládaný návrat 12.00 – 12.30 hodin.
Zájemci se musí přihlásit předem, nejpozději
do 18. 5. v DDM nebo na tel. 381 522 013.
Ve středu 31. května pořádáme od 13.00 hodin
v rámci Dne dětí soutěžní odpoledne pro děti
v parku u DDM.
Jaroslava Kohoutová

a základní škola nedožene to, co zanedbají rodiče.
ZŠ E.
Beneše

ZŠ
Komenského

Počet žádostí o přijetí
(včetně odkladů
z minulého roku)

81 (17)

64 (17)

Počet dětí zapsaných

57

54

Počet dětí s odkladem

24

10

Počet otevřených tříd
na rok 2017/2018

3

2

„Listování v obrázkových knížkách (leporela
apod.), předčítání z knížek, znalost pohádek, říkanek, písníček, to jsou stavební kameny pro to,
aby děti získaly zájem o čtení a aby samy později knížky vyhledávaly a přirozeně se vzdělávaly.
Stejně tak komunikovat se děti nenaučí jinak,
než že si s nimi budou rodiče denně povídat,
co zažily, co dělaly, s kým se setkaly. Bohužel,
televize ani počítač, natož mobil, tyto dovednosti nerozvíjejí. A tak všem rodičům, kteří si toto
uvědomují a svým dětem se věnují, patří náš veliký dík,“ sdělil nám svůj názor k logopedickým
problémům Vlastimil Říha.
Podobný názor na současný největší problém
předškolních, ale i školních dětí má i Jan Holas: „Poměrně hodně dětí přichází do první
třídy s logopedickým problémem. Někdy to bývá
i třetina třídy. Vše záleží na tom, jak se doma
rodiče dětem věnují. Když si s dětmi nikdo
nepovídá, nemohou to pak zákonitě umět.“
V květnu budou následovat zápisy do MŠ Nerudova, MŠ DUHA a Rolničky.
-min-

Ředitelka Mateřské školy, základní
školy speciální a praktické školy
Diakonie ČCE Rolnička Soběslav
vyhlašuje

ZÁPIS do MATEŘSKÉ ŠKOLY
ve středu 10. května 2017
od 8:00 do 16:00 h
v budově školy – Mrázkova 700,
Soběslav.
V případě zájmu nebo dotazů můžete
kontaktovat ředitelku školy
Mgr. Kamilu Viktorovou,
Tel: 739 633 993
e-mail: skola@rolnicka.cz
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Petr Linhart v čajovně Rolnička
Květnový koncert v čajovně
Rolnička bude v režii Petra Linharta. Můžete ho znát
z dnes už legendárních Majerových brzdových tabulek, ale
i jako sólového hráče. Právě
tak přijede do Soběslavi – pouze se svou červenou kytarou,
nejspíš i v červených kalhotách.
Pokud vás zajímají tajemné
a zapomenuté příběhy ze Sudet, je Petr Linhart váš člověk. Sudety jsou jeho srdeční
záležitost a jeho písně jsou
jich plné, zvláštní mlžná atmosféra pomíjivosti je všudypřítomná. Příběhy nejsou
doslovné, nechávají prostor
pro fantazii. Důležitou roli
v nich hraje krajina. Zaniklé
vesnice, zhroucené kostely
a nádraží, rozvalené hřbitovy
nejsou jenom kulisou a doplňkem, ale aktivními hráči
všech dějů. Lidské osudy jsou

v těchto opuštěných oblastech
velmi vzdálené a zahalené mlhou minulých časů. Příběhy
je potřeba z krajiny dolovat,
pak je možné je oživit.

17. 5. 2017

9 - 13 h

Sportovní hala TJ Spartak Soběslav

HAPPENING PAMATUJ
Tento rok jsme se právě v den MDŽ spolu s mým manželem zúčastnili velmi zajímavé akce s názvem PAMATUJ!, která se konala dne 8. března v našem
městě. Jedná se o již 5. ročník a jejím ústředním tématem je důstojná vzpomínka
na oběti holocaustu, přesněji na 3 792 vězňů tzv.Terezínského rodinného tábora
v koncentračním táboře Osvětim Březinka, kteří šli právě před 73 lety dne 8. března roku1944 na smrt do plynových komor. Důstojnou vzpomínku za zpěvu písní
HATIKVA (lidová píseň, dnes hymna státu Izrael), SHEMA ISRAEL (vyznání
víry) a naší hymny KDE DOMOV MŮJ obohatil svým vystoupením tento večer
komorní sbor Anonym Voice ze Soběslavi. Pod vedením sbormistryně a ředitelky
ZUŠ paní Ireny Molíkové nejen zazpíval, ale i celou tuto akci zorganizoval, zaštítil a připravil spolu s místní ZUŠ.

Petr Linhart zahraje v čajovně Rolnička ve čtvrtek
18. května od 19 hodin.
Martina Plátová

Dále vystoupil se svým klavírním programem mladý student Adam Cílek, který zahrál sen Lásky od Ferencze Liszta a Bugatti step od Jaroslava Ježka. Jeho
vystoupení bylo opravdu nádherné a procítěné. Přejeme mu do budoucna, aby
mu radost ze hry na klavír přinášela přinejmenším takové zážitky, jaké on svým
vystoupením přinesl přítomným posluchačům. Závěrem chceme poděkovat všem
účinkujícím za opravdu důstojné vzpomenutí nebohých občanů. Je jen smutné,
že účast na tomto setkání nebyla hojnější. Vždyť minulost musíme stále připomínat a ne, jak je v současnosti zvykem, překrucovat a zamlčovat.
Se slovy NIKDY NEZAPOMENEME manželé Schmidovi
KČP Dr. E. Beneše Táborsko - Soběslav

SOBÍK
Zprávičky
Jak jste možná zaznamenali, nově se programu
a vedení herny RC Sobík ujala Mgr. Iva Čejková, která spolupracovala se Sobíkem a navštěvovala hernu se svými dětmi již dříve.
V březnu a dubnu nabídla maminkám i dětem
pestrý program obohacený mj. o přednášky,
tvoření pro dospělé a těhotenské cvičení, přibyla i pondělní Volná herna, do které zveme
všechny maminky, které si chtějí přijít s dětmi
pohrát, dát si kávu nebo čaj a popovídat si.
Začátkem dubna maminky z páteční tvořivé
herny Katky Špiclové doma vytřídily šatníky
a přišly s dětmi vyrobit čarodějnici na tradiční Čarodějnický průvod. O tom, jak proběhl
samotný průvod, loučení se zimou, vítání jara
a opékání špekáčků na plovárně, Vás budeme
informovat v příštím vydání Hlásky.
Začátkem dubna jsme na předešlé žádosti maminek vyzkoušeli uspořádat burzu dětského
oblečení o víkendu - oproti dřívějším čtvrtečním
burzám. Rádi bychom poděkovali panu Fišerovi
a restauraci Klenovice za ochotu a zapůjčení
prostor. Vzhledem k malé účasti však již tuto
variantu opakovat nebudeme a zkusíme vymyslet nové řešení, tak abychom vyhověli co nejvíce maminkám.
Co je pro Vás připraveno na květen, se dovíte
v našem programu a připravovaných akcích.
Aktuální informace můžete sledovat na našem

FB nebo webových stránkách. Během státních
svátků 1. 5. a 8. 5. bude v herně RC Sobík zavřeno.
Pravidelný program herny RC Sobík
• P
 ondělí
9.00 – 11.30 Volná herna
• Úterý
9.00 – 10.15 Pohybové hrátky II.
(1-2roky)
10.30 – 11.45 Pohybové hrátky III.
(2-3roky)
• Středa
9.00 – 10.15 Pohybové hrátky II.
(1-2roky)
10.30 – 11.45 Pohybové hrátky III.
(1-3roky)
Odpolední program pro maminky
– viz akce
17.00 – 18.00 Těhotenské cvičení
(volná místa)
• Pátek
9.00 – 11.30 Herna s programem – Šikovné ručičky/Písnička + volná herna (lze
také přijít pouze na volnou hernu)

Akce v květnu 2017
Středa 10. 5.

15. 30 – 16. 30

Šátkování dětí – workshop, přijďte s dětmi
vyzkoušet základní úvaz a dozvědět se výhody a nevýhody, šátku, ergonomických nosítek
a dalších pomůcek 50 Kč/člen, 70 Kč/ ostatní.
Středa 17. 5.

18. 15 – 19. 15

Tvoření pro dospělé „Drátkování - výroba
anděla strážného“, v RC Sobík, cena vč.
materiálu a kávy 80 Kč člen, 100 Kč ostatní.
Středa 24. 5.

15. 30 – 16. 30

Tvorba otisku ručiček a nožiček dětí do hliněného kachle (nutno přihlásit) v RC sobík,
Kontakt
• Spolek RC SOBÍK, nám. Republiky 110,
Soběslav
• tel: 776 885 766, 777 933 219
• FACEBOOK‚ Spolek Rodičovské centrum
Sobík
• www.rc-sobik.webnode.cz

cena 250 Kč.
V květnu se bude konat organizovaný výlet
vlakem do ZOO Větrovy, přesný termín bude
upřesněn na FB dle počasí. Také připravujeme
znovu pedikúru s hlídáním dětí – více informací se dovíte opět na FB.
Kolektiv RC Sobík

květen 2017
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I MY
Naklikejte auto!
Najděte si teď hned www.csobpomaharegionum.cz a dejte nám svůj hlas! O výši podpory rozhodnete Vy! Pomůžete nám pomáhat
dětem s postižením a jejich rodinám. ČSOB
totiž podpoří v Jihočeském kraji jenom
čtyři smysluplné projekty. Jedním z nich je pořízení ojetého, ale bezpečného a funkčního automobilu pro I MY. Jezdíme pravidelně pomáhat
do 40 rodin v celém kraji a spolehlivé auto
je proto důležitý a nezbytný pomocník!
Vyzýváme Soběslaváky - buďte hrdí na svou malou “neziskovku” a pomáhejte s námi,
s I MY!
Upřímně děkujeme za váš čas!

Čtyřdenní pobyt
pro rodiny

Víkendový pobyt
pro zdravé sourozence
Tři poradkyně I MY, psycholožka a tři dobrovolníci jsou připraveni intenzivně podpořit
13 sourozenců dětí s postižením. Sourozenci
to nemají vůbec jednoduché, rodiče se jim
v náročné situaci nemohou vždy věnovat tak, jak
by chtěli a bylo třeba, proto jsme upřímně rádi,
že nám Nadace člověk člověku pomáhá již třetím
rokem tyto potřebné pobyty organizovat a dětem
dopřát. Doufáme, že nebude padat sníh :-) a děti
si užijí projížďky na koních!

Rodiny dětí s postižením potřebují naši pomoc, aby si mohly odpočinout od náročné, vyčerpávající péče, načerpaly nové síly,
ale i přátelství, informace a kontakty. Proto několikrát do roka organizujeme vícedenní pobyty zajištěné psycholožkou a dobrovolníky, kteří
s péčí o děti pomáhají. Květnový pobyt proběhne
od 25. do 28. 5. 2017 a pojede s námi sedm rodin. Velmi se těšíme, je připravený zajímavý
program a děkujeme za podporu Nadačnímu
fondu J&T, který přispěl na ubytování pro tým
a dobrovolníky a na další provozní nezbytné
náklady.
V době uzávěrky byly oba pobyty v přípravě.
Klára Csirková, koordinátor I MY o.p.s.
www.imy-sdruzeni.cz

JAK SOBĚSLAVANÉ OVLÁDLI NEBE
- 70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ LETIŠTĚ SOBĚSLAV
Na počátku stála parta místních nadšenců pánové Hubert, Líkař, Ferra, Flíček, Mlčoch,
Štefan, Jungmann a další, kteří zorganizovali
ustanovení Odbočky Českého národního
aeroklubu v Soběslavi. Na loukách jihozápadně
za městem postupně vznikalo letiště s první
vzletovou a přistávací dráhou. Úprava
původního hrbolatého terénu, navíc rozděleného
cestou, si vyžádala obrovské pracovní úsilí, než
bylo letiště schváleno nadřízenými orgány.
V roce 1947 stáli v čele aeroklubu O. Šmíd,
B. Hubert, J. Líkař, J Papáček, F. Ferra,
P. Šrait, J. Ďupal, K. Mlčoch, F. Hubertová,
V. Bednár, L. Neškodný, M. Flíček, J. Cvach,
Š. Štefan. Tento výbor zorganizoval konání
1. leteckého dne v Soběslavi 12. 10. 1947.
Letecký den musel být změněn na Propagační
akci (prý pro nedostatečné vyplnění programu),
ale byl úspěšný. Celkem bylo provedeno
87 vyhlídkových letů (nejmladšímu účastníku
byly 4 roky, nejstarší, paní Širůčkové 89 let).
Výnos z akce byl investován do stavby hangáru,
který byl dokončen v roce 1949. Na stavbě
hangáru bylo například v roce 1947 odpracováno
1536 hodin. Dne 30. 06. 1949 došlo ke sloučení
s Aeroklubem Veselí nad Lužnicí. Obě strany se
shodly na názvu Blaťácký aeroklub se sídlem
v Soběslavi.
První letadlo, které spolek získal, byl školní
kluzák zvaný „Komár“ s označením OK5195. Protože zpočátku ještě nebyl na letišti
žádný hangár, skladovali „aeroklubáci“ kluzák
v rozebraném stavu ve stodole u Líkařů,
nedaleko Černovického potoka. Když chtěli
létat, po částech ho odnesli nebo dovezli zpět
na letiště a tam znovu poskládali. Neměli
tehdy ani žádný naviják, který by letadlo
vynesl alespoň do minimální výšky. Na kluzák,
ve kterém seděl jeden pilot, se proto připevnila

dvě dlouhá gumová lana. Ostatní členové
lana následně natáhli a další drželi kluzák,
který pak pustili. Kluzák se rozjel a vystoupal
do výšky kolem čtyř metrů. Jeho let trval jenom
sekundy a připomínal spíše velký skok o délce
několika desítek metrů. I o takovém skoku
si však piloti pořizovali do svých leteckých
knížek pečlivé záznamy. První naviják
si zhotovili „aeroklubáci“ sami v roce 1947. Níže
uvedení členové opatřili vlastními prostředky
vrak (pravděpodobně elektrocentrálu Krupp)
a vyrobili z něho motorový naviják, na kterém
odpracovali: F. Ferra 418 h, K. Mlčoch 180 h,
J. Ďupal 451 h., B. Hubert 365 h. Naviják byl
úředně schválen a řadu let používán.
S postupem času přicházela další bezmotorová
letadla, později motorová letadla. V roce 1950

ŠK 38 Komár, 1951 Z 23 Honza, 1952 VT
130 Kmotr, 1953 GB 2b Baby, 1953 VT 24
Krajánek, 1953 VT 55 Pionýr, 1953 VT 124
Galánka, VT 25 Šohaj I, 1953 VT 125 Šohaj
II, 1953 VT 125 Šohaj II, 1955 VT 55 Pionýr,
1957 VT 107 Luňák, 1959 VT 109 Pionýr,
1956 VT 425 OK-5382 Šohaj III, dalšími byly
Orlíky VT16 a VT 116, L13 Blaník, VSO 10,
motorizovaný větroň L13 SE Vivat. V současné
době vlastní aeroklub 1x VSO 10, 1x ASW 15,

1x ASW 19 a výcvikový L 23 Super Blaník.
Z motorových letadel, která prošla aeroklubem
nebo na kterých létali členové aeroklubu
od roku 1957, to byly C 104 s imatrikulací OKBFR, OK-BOD, dále typy C 105, C 106, K75,
C205, L 40, Z 42, Z 142, Z 43. V současnosti
vlastní aeroklub motorový letoun Z 226 MS
a ultralehké letadlo P 92 ECHO SUPER.
Časem se rozvíjelo i zázemí aeroklubu a letištní
plocha. Vedle původního hangáru byl v 50.
letech postaven hangár nový, dál následovala
přístavba učebny a garáže. V 90. letech byla
postavena nová provozní budova, sklad PHM
a proběhly další úpravy. Letiště získalo statut
veřejné vnitrostátní letiště Soběslav (LKSO),
jehož provoz zajišťuje spolek Aeroklub
Soběslav. V současnosti má letiště dvě vzletové
a přistávací dráhy ve směrech 18/36 a 08/26.
Zájemcům o létání umožňuje Aeroklub
Soběslav vyžití hlavně v bezmotorovém létání
na větroních a létání na ultralehkých letadlech.
Děkujeme všem našim nadšeným a hlavně
pracovitým předchůdcům. U příležitosti oslav
70. výročí založení letiště a Aeroklubu Soběslav
zveme všechny bývalé i současné členy a příznivce z řad veřejnosti na setkání, které proběhne dne 27. května 2017 na letišti Soběslav. Letu
zdar!
Bohumír Ctibor

květen 2017
POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
Dne 5. 3. v OD Tesco v Soběslavi
NP odcizil z regálu mobilní telefon
zn. Huawei P9 lite včetně obalu
a způsobil tak škodu ve výši 4 800
Kč.
Dne 12. 3. v baru Domino
v Soběslavi došlo po slovní rozepři
k vzájemnému napadání mezi několika osobami, které si vyžádalo
lékařské ošetření.
NP se v období od 4. 3. do 13. 3.
vloupal v lokalitě Hronův Lesík,
k. ú. Klenovice do chaty, ze které
odcizil elektrický ventilátor a jízdní kolo.
NP v době od 21. 3. do 28. 3. odcizil dvě pánská jízdní kola z kolárny domu v obci Soběslav, čímž
způsobil poškozenému muži škodu
o celkové výši 3.000 Kč.
pprap. Romana Šuléřová
(redakčně kráceno)

HASIČI ČR
16. 3. P
 ožár garáže v rodinném
domě v Soběslavi. Při
požáru byly dvě osoby
zraněny.
18. 3. Požár kontejneru na odpad
v Soběslavi.
19. 3. Odstranění úniku provozních kapalin z osobního automobilu u Katova.
21. 3. Odstranění následků dopravní nehody a asistence
při vyprošťování nákladního
automobilu na dálnici D3
u Veselí nad Lužnicí. Při nehodě byla jedna osoba zraněna.
24. 3. Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních
automobilů na dálnici D3
u obce Zvěrotice. Při nehodě
byla jedna osoba zraněna.
27. 3. Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu u obce Klenovice.
Při nehodě byly dvě osoby
zraněny.
27. 3. Požár lesa na ploše cca 2500
m2 u obce Želeč.
3. 4. Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních
automobilů na dálnici D3
u Plané nad Lužnicí. Při nehodě bylo zraněno šest osob.
Velitel požární stanice Soběslav
npor. Bc. Libor Šmahlík
(redakčně kráceno)
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NEZAMĚSTNANOST NA SOBĚSLAVSKU K 31. 3. 2017
V měsíci březnu došlo v rámci mikroregionu Soběslavsko k poklesu podílu nezaměstnaných osob
(z hodnoty 6,12 % v únoru 2017) na 5,39 %.
K 31. 3. bylo v evidenci ÚP 484
nezaměstnaných, což je o 61
uchazečů o zaměstnání méně než
v únoru a o 97 uchazečů méně než
v březnu 2016.
V evidenci ÚP bylo 245 žen,
což je 50,62 % z celkového počtu uchazečů a 40,7 % uchazečů
je starší 50 let. Z hlediska vzdělanostního je nejvíce uchazečů
vyučených – 44,8 %. V evidenci delší než 6 měsíců je 42,4 %
uchazečů. V průběhu března
2017 bylo nově zaevidováno 51
uchazečů o zaměstnání. Z evidence v březnu 2017 odešlo celkem
112 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči).
Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje
Úřad práce ČR zvýšenou péči.
V tomto ohledu sklízí úspěch
zprostředkovatelská práce ÚP
ČR, úzká spolupráce se zaměstnavateli, intenzivní práce s uchazeči

o zaměstnání v rámci poradenských aktivit, úzká spolupráce zaměstnanců agend Zaměstnanosti
a Nepojistných sociálních dávek a
v neposlední řadě realizace aktivní politiky zaměstnanosti. V měsíci březnu 2017 rostl zájem zaměstnavatelů o veřejně prospěšné
práce, které umožňují dlouhodobě nezaměstnaným, aby si oživili
nebo získali pracovní návyky a po
jejich skončení snáze našli stálou
práci.
V rámci mikroregionů okresu
Tábor má Soběslavsko druhý
nejvyšší podíl počtu nezaměstnaných osob. Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob je na Jistebnicku (5,89 %). Naopak nejnižší
podíl nezaměstnaných osob
je na Mladovožicku (4,43 %).
K 31. 3. 2017 nabízeli zaměstnavatelé ze Soběslavska 153 volných pracovních míst. Na jedno
pracovní místo tak připadá 3,16

uchazečů o zaměstnání. Ze strany
zaměstnavatelů je největší zájem
o řidiče nákladních automobilů,
technické profese (např. svářeče,
seřizovače, obsluha CNC strojů),
číšníky a servírky.
Nejvyšší podíl nezaměstnaných
osob, tj. počet dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku
15 - 64 let k obyvatelstvu stejného
věku, je v obci Mezná (12,07 %),
nejnižší podíl nezaměstnaných
osob na Soběslavsku je naopak
v obci Třebějice (0 %). Budislav,
Dírná, Dráchov, Klenovice, Komárov, Tučapy, Vesce, Vlastiboř
a Zvěrotice jsou obce, u kterých
došlo v porovnání s předchozím
rokem k nárůstu nezaměstnanosti,
u ostatních obcí došlo k poklesu
nezaměstnanosti.
Ing. Jana Dvořáková,
vedoucí oddělení kontaktního
pracoviště ÚP ČR
(redakčně kráceno)

OKÉNKO SOBĚSLAVSKÝCH CHOVATELŮ
Naši členové během příznivého
počasí, které panovalo na přelomu března a dubna, ve spolupráci s firmou pana Petra Mendla
opravila krov a dokončila výměnu střešní krytiny nad klubovnou
a skladem. Tímto bych rád poděkoval všem, kteří se na této akci
podíleli a pomohli havarijní stav
opravit v tak krátkém termínu.
V Sedlečku a okolí byla ke dni
22. březnu 2017 zrušena veškerá
opatření z důvodu ohniska ptačí chřipky a naší organizaci začaly přípravy na dubnové trhy.
Od února vlastně první plnohodnotné trhy, na které jsou naši spo-

luobčané a návštěvníci zvyklí.
Do areálu přijelo kolem tisíce
návštěvníků z širokého okolí,
12 prodejců krmiv, sazenic, medu,
koření, košíků a dalších potřeb.
Po dlouhé době propuklo to
správné chovatelské opojení. Prodávali se králíci, holubi, kůzlata,
pětidenní kuřata, nosné křepelky
a vše, co kdo potřeboval pro doplnění svých chovů anebo jen tak
pro radost.
Proto zveme naše spoluobčany na pravidelné nedělní trhy,
a to 7. května 2017 od 7 hodin
k nákupu drobného zvířectva,

Knihovna duší – zrcadlo svědomí
Taneční skupina CODA zve
všechny, kteří se zajímají o současný moderní tanec na ukázky
celoroční práce v podání dětí,
mládeže i dospělých. Slavnostní
ukončení taneční sezóny CODY
se uskuteční už tradičně v Divadle Oskara Nedbala v Táboře dne
28. května 2017.

duší – zrcadlo svědomí.“

Jednotlivé kategorie zatančí
skladby na nejrůznější témata,
vrcholem představení bude společná choreografie „Knihovna

Začátky představení: 14:30,
18:00 hodin

Na představení uvidíte kromě
souboru také kroužky při MŠ
Hastrmánek Sídliště nad Lužnicí,
MŠ Planá nad Lužnicí, MŠ Žlutá
Sezimovo Ústí, ZŠ Planá nad
Lužnicí, ZŠ Zborovská Tábor,
Fitness studio Relax Soběslav
a 2. ZŠ Sezimovo Ústí.

Zdeňka Švecová

BURZA A TRHY

zahrádkářských, chovatelských
potřeb, krmiv a k posezení u dobrého občerstvení. Samozřejmostí je výkup exotického ptactva
a výkup králičích kožek. Vstupné
20 Kč.
Martin Nechutný,
ZO ČSCH Soběslav
Spolek pěstitelů kaktusů
a sukulentů Tábor pořádá

VÝSTAVU KVETOUCÍCH
KAKTUSŮ
otevřeno
Pá - Ne 8 - 18 Po 8 - 17
26. 5. - 29. 5. 2017

v prostoru botanické zahrady
Společnost Scio a spolek Rodiče
pro Scio Školu v Táboře pořádá
BESEDU O MODERNÍM VSDĚLÁVÁNÍ
s Ondřejem Štefflem

18. 5. 2017 v 17.30
Centrum universita Tábor (CUT)
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VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE
PROGRAM KD

• Č
 tvrtek
11. května
DEŠTIVÉ DNY
Drama amerického autora Keitha Huffa v podání
Divadla Ungelt je hrou o síle přátelství a zároveň kriminálním příběhem.
• Neděle
14. května
MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA
Jihočeská dechová kapela známá z TV Šlágr.
• Úterý
16. května
NA STOJÁKA
Stand-up comedy s Lukášem Pavláskem, Danielem
Čechem a Arnoštem Frauenbergem.
• Středa
17. května
LISTOVÁNÍ - Na první pohled– Grégoire Delacourt
• Středa
24. května
SLŮNĚ aneb proč mají sloni dlouhé choboty
• Neděle
28. května
2. VESELÝ FLERJARMARK – májový, charitativní

KRASOBRUSLAŘSKÝ KLUB
POHÁDKOVÉ LOUČENÍ S LEDEM
Jako už tradičně byla i letošní sezona ukončena vystoupením, tématem toho letošního
byly pohádky staršího i novějšího data. Na ledě se postupně vystřídaly všechny krasobruslařky našeho klubu v sólových i skupinových vystoupeních. Po ledě se proháněla
loupežnice, kuchtíci, skřítkové, Popelka nebo mudrci. Vrcholem vystoupení bylo předvedení hudební pohádky O Červené Karkulce, známé mimo jiné z pohádky Tři bratři.
Děti si vystoupení moc užívaly, bylo pro ně jakousi odměnou za celosezonní práci. Exhibice byly hned dvě, v dopoledních hodinách pro školy a školky ze Soběslavi, Tábora
či Dolního Bukovska, večer potom pro rodiče, příbuzné a veřejnost.
Naše vystoupení zhlédlo celkem téměř tisíc diváků. Tímto bychom jim chtěli poděkovat za přízeň. Sezona 2016/2017 sice skončila a v dubnu si naše krasobruslařky
od tréninků odpočinuly, ale od května je znovu čeká tréninková dřina, budou trénovat
na suchu – absolvují krasobruslařskou průpravu, kondiční tréninky a balet. Závodnice
budou v květnu a červnu dojíždět jednou týdně na tréninky na led do Českých Budějovic.
KK Soběslav

Více info na www.kd-veseli.cz
		
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.
				(redakčně kráceno)

KONZULTANT ZDRAVÉ VÝŽIVY
Miroslav Němec
bude v Soběslavi v sobotu 6. května
od 9,30 hodin, v ul. Nerudova - Pekárikovi
v červnu se konzultace konat nebudou

FOTBAL
Zprávy muži „A“
Jarní část krajského přeboru jsme zahájili remízou v Písku a poté jsme pětkrát soupeře porazili. Po 21. kole jsme na prvním místě se ziskem 50 bodů
a na druhé místo máme devítibodový náskok. Nyní hrajeme dva důležité zápasy venku v Katovicích, na které máme náskok deset bodů, a pak v Milevsku,
které se krčí na devátém místě.
• FC PÍSEK B – SPARTAK SOBĚSLAV 1:1 (0:0)
GÓLY: 83. J. Held – 50. Dvořák

Rozpis zápasů FK Spartak Soběslav na měsíc květen 2017
Soběslav

Milevsko

So 6.5.

10,00

žáci

Soběslav

Osek

So 6.5.

17,00

muži

• FK SPARTAK SOBĚSLAV - FK PROTIVÍN 4:2 (1:2)
Branky: 23., 49. Šmídmajer, 52. Chotovinský, 69. (11) Nohava
– 25. Prášil, 27. Moravec

Soběslav

Kunžak

Ne 7.5.

10,00

dorost

Rudolfov

Soběslav

So 13.5.

17,00

muži

Roudné

Soběslav

Ne 14.5.

09,00

žáci

• SOKOL PLANÁ NAD LUŽ. - FK SPARTAK SOBĚSLAV 1:3 (0:3)
Branky: 60. (11) Trčka - 10. Nohava, 14. Šmídmajer, 22. (11) Fischer

Větrovy

Soběslav

Ne 14.5.

10,00

dorost

Soběslav

SKP Č. B.

So 20.5.

10,00

žáci

Soběslav

Hluboká

So 20.5.

17,00

muži

Soběslav

So Sezimovo Ústí

Ne 21.5.

10,00

dorost

Olešník

Soběslav

So 27.5.

17,00

muži

Dačice

Soběslav

Ne 28.5. 10,00

dorost

Č. Krumlov

Soběslav

Ne 28.5. 14,00

žáci

• FK SPARTAK SOBĚSLAV - SK SIKO ČIMELICE 2:1 (1:0)
Branky: 32. Šmídmajer, 68. Viták vlastní gól - 81. Boháč vlastní gól
• FK J. HRADEC 1910 – FK SPARTAK SOBĚSLAV 1:2 (1:1)
Branky: 22. Koutný – 13. Dvořák, 58. Šmídmajer
• FK SPARTAK SOBĚSLAV - JISKRA TŘEBOŇ 3:2 (1:0)
Branky: 30. a 48. Šmídmajer, 54. Dvořák – 67. Průcha, 83. Cahyna (11)
Za FK Spartak Soběslav František Maršík, vedoucí mužstva

květen 2017
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VELIKONOČNÍ
TRUNAJ
Dne 8. 4. 2017 se konal Velikonoční turnaj
v kuželkách pro neregistrované hráče.Všichni předvedli kvalitní výkony a nejlepší byli
odměněni cenami od sponzorů, kterým moc
děkuji. O příjemný pobyt v kuželně se postaral oddílový prezident Míra Dubský.
VÝSLEDEK
Muži:
1. PAVLÍČEK František
2. TUČEK Petr
3. VANĚK Milan

221
206
196

Ženy:
1. CHALAŠOVÁ Olga
2. PRCHLÍKOVÁ Eva
3. PETRÁSKOVÁ Zina

200
185
167

Děti:
1. PETRÁSEK Tomáš
2. TUČEK Vojtěch
3. TUČEK Jakub

76
67
57

Cenu „Velikonoční čulibrk“ získali VOVES
Jiří a RUPPERTOVÁ Šárka.
Děkuji sponzorům:
Spartak Soběslav, Grena a.s., Večerka u gymnázia Luděk Menhart, Sedita - Petr Otoupal

P. N.

INZERCE

Soukromá farma
v Mokré u Soběslavi
vás zve v měsíci červnu na
SAMOSBĚR JAHOD
www.jahodymokra.cz
tel. 721 293 859

Nejlevnější
Non-stop 24h

Nejlevnější
Non-stop 24h

TAX I
Dana

777 866 416

Veselí nad Lužnicí
Jirka 774 866 421

&

Venca

775 332 813

Soběslav
Václav 777 866 474
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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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ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRODEJ
• Prodám Babeta – skútřík. Cena dohodou.
Tel. 728 430 130
• Prodám dům po opravě v Soběslavi,
4 byty tržně pronajato, čistý měsíční
výnos 12 000 Kč. Cena 1 600 000 Kč.
Tel. 603 442 474
• Prodám zahradu u firmy Envi-pur.
Informace na tel. 777 309 536
• Prodáme byt 3+1, sídl. Svákov, osobní vlastnictví. Celková plocha 72 m2,
balkon, 2. patro s výtahem, 2 sklepy.
Byt je po rekonstrukci, plovoucí podlahy, zděné jádro, vestavěné skříně,
vše ve výborném stavu. Informace
na tel: 608 252 653 nebo 606 331 748
KOUPĚ
• Koupím moto Jawa, ČZ na renovaci.
Zaplatím ihned na ruku.
Tel. 608 405 951
• Koupím mopeda Stadion, Babeta, pionýra nebo jinou starší motorku CZ,
JAWA může být i nepojízdná nebo náhradní díly. Tel: 721 707 587
• Koupím byt v Soběslavi.
Tel.: 601 561 420
• Koupím garáž v Soběslavi.
Tel.: 601 561 420
OSTATNÍ
• Pronajmu garáž (17 m2) Na Ohradě.
Tel. 725 558 506
• Pronajmu nový byt 2+KK a garsonku.
Zahrada, parkovací místo.
Tel. 777 907 750
• Přijmeme brigádníky do zmrzlinového stánku u obchodního domu KIK
v Soběslavi, od května do září 2017.
Tel. 721 277 349
• Nabízíme pronájem garsonky v Soběslavi cca 42 m2. Nájem včetně energií
5 000 Kč. Volné ihned.
Tel. 721 927 033
• Pronajmu malý byt v Soběslavi
5 500 Kč/m. Úplně se vším.
Tel. 603 442 474
• Kemp Pohoda přijme kuchaře, číšníky
a servírky na brigádu. Ihned.
Tel. 739 161 806

ČALOUNICTVÍ
Opravy a renovace sedacího nábytku,
dveří, autočalounění, veřejné místnosti,
ordinace, čekárny, restaurace, kavárny.
Čištění sedacích souprav.

Přijmeme montážního technika se zaměřením elektro

Tel: 604 158 221
Email: zdenek.rozum@email.cz
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Návrh, montáž, servis.
ŠPIČKOVÁ TEPELNÁ
ČERPADLA BUDERUS
David Slavík
www.topitlevne.cz
mob.: 603 572 515
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RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

Nabízíme:

Vykrmené krůty
váha 9 -14 kg

Přijímáme objednávky na:
vykrmená kuřata, martinské husy
vánoční krůty, prodáváme domácí vejce

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

LEŠTINA CZ s.r.o. přijme
REFERENT/KA OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ
VESELÍ NAD LUŽNICÍ
POŽADAVKY
-----

středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
velmi dobrá znalost práce na PC (Microsoft Office – Excel, Word, Outlook)
komunikativní znalost německého jazyka výhodou
obchodní zkušenosti se zaměřením na zákazníka vítány

NABÍZÍME
-------

práci na HPP
zaměstnanecké benefity
vstupní zaškolení
příspěvek na další vzdělávání
místo pracoviště Veselí nad Lužnicí
nástup možný ihned

Své CV s průvodním dopisem zasílejte
na e-mail: posta@lestina.eu

SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ
ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ
DŘEVO
Délka polen 25 - 50 cm dle přání
zákazníka
Dřevina: smrk, borovice, bříza

Tel. 381 521 169

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

PRODEJ :
Soběslav, u vlakového nádraží
4. května a 22. června 2017 - 9.55 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích
kožek - cena dle poptávky.
Informace: Pá 9.00 - 16.00 hod.
Tel.: 601 576 270, 728 605 840

KAMENICTVÍ
KAREL CHURÁČEK

Výroba a prodej žulových pomníků (které máme
skladem a vystavené = AKČNÍ CENA!!!
a krátká doba dodání)
• Přebrušování a opravy původních
pomníků
• Obnova nápisů, zhotovení přípisů
• Prodej doplňků - vázy, svítilny, urny,
schránky, šachty, trojúhelníky, mísy
• Výroba stupnic, parapetů
• Prodej grilovacích kamenů

Provozovna:
Veselí nad Lužnicí
Hlinice 76
Prodejna Soběslav – Květinka na hřbitově
Přizpůsobíme svůj čas vašemu ! Schůzky jsou
nezávazné

VOLEJTE: 731 164 363
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