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červen 2014

cena 10,- Kč

Setkání s hudbou
v Soběslavi 2014
aneb Letní kurzy
komorní hudby
se uskuteční 3. – 13. 7.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zveme občany města na 18. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se uskuteční ve středu 25. 6. 2014 od 18.00 hod. v malém sále
Kulturního domu města Soběslavi, s následujícím programem:
Sdružená obec baráčníků Soběslav u příležitosti 85. výročí založení obce Vás zve na oslavu, která se koná 7. 6. 2014 od 10.00 hodin
v Kulturním domě města Soběslavi.
Program slavnosti: průvod, slavnostní zasedání, rozmarné tanečky,
společný oběd, vystoupení folklorních souborů. K poslechu a k tanci bude
hrát dechová hudba “Libkovanka“. Srdečně zve rychtář soused Kastner

Kulturní dům města Soběslavi
Galerie v kostele sv. Marka
zvou na výstavy
· 4. června – 29. června 2014
„Radost sobě slav“
T. Buzu – obrazy
V. Slabý, M. Mezera – fotografie
Vernisáž výstavy ve středu 4. června v 18 hod.
· 4. července – 27. července 2014
Pavel Kostrhun – obrazy, sochy, plastiky
Vernisáž výstavy v pátek 4. července v 18 hod.
· 1. srpna – 31. srpna 2014
„Křížem“
P. Brožek, R. Chodura, J. Lorenc, R. Kubička, D. Sládková, P. Sládek, L. Vilhelmová, A. Pospíšil, V. Vejsová (Jihočeská univerzita),
J. Němcová (Univerzita Pardubice)
Vernisáž výstavy v pátek 1. srpna v 18 hod.
Otevřeno: úterý - neděle 10 - 12, 13 - 17 hod.

1. Změna č. 2 rozpočtu města v roce 2014
2. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
na období 2014 až 2023
3. Vystoupení města z MAS přírody a venkova jihočeského kraje
a vstup do MAS Lužnice
4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o stanovení míst, na kterých
mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území města
Soběslavi
5. Majetkové převody
6. Různé

Informační středisko
opět otevřeno od 1. 6. do 21. 9.
na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna
rybářských potřeb naproti zastávce U Husa).
Získáte zde přehled o pamětihodnostech Soběslavi,
ubytovacích a stravovacích možnostech, turistice, k dispozici jsou pohlednice, které zájemcům můžeme označit speciálním razítkem se znakem Soběslavi, informační brožury o našem městě, turistické štítky na
hole, klíčenky, odznaky, turistické známky, turistické vizitky, keramické
suvenýry, pamětní mince a další upomínkové předměty.
Návštěvníky Soběslavi upozorňujeme na okruh vhodný zejména pro
pěší turistiku “Soběslavské smyčky”. Jedná se o cca 13 km trasu naším
městem, spojující zdejší významné památky s přírodními zajímavostmi.
Ve spolupráci s Klubem českých turistů vznikl záznamník, který si zájemci mohou koupit za jednotnou cenu 10 Kč v našem informačním středisku
a vydat se s ním poznávat krásy Soběslavi.
Provoz informačního střediska je zajištěn v hlavní sezoně denně,
otevírací doba pondělí až neděle 9.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu.
-jk-
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 9. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 29. dubna 2014 od 14:00
hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 9/119/2014

Rada města projednala Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014
až 2023 ve městě Soběslav zpracovaný provozovatelem vodohospodářského majetku města
– ČEVAK, a. s., České Budějovice, a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.

 Usnesení č. 9/120/2014

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit vystoupení města Soběslavi z Místní
akční skupiny přírody a venkova jihočeského
kraje a schválit vstup města do MAS Lužnice,
o. s., se sídlem v Sudoměřicích u Bechyně.

 Usnesení č. 9/121/2014

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014
o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území
města Soběslavi.

 Usnesení č. 9/122/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy č.
3/LR/SSB2-2014 o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene –
služebnosti mezi městem Soběslav a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s. o., Praha, na realizaci protlaku pod komunikací I/3 (E55)
v souvislosti s realizací akce „Propojení kotelen Svákov – Družstevní“.

 Usnesení č. 9/123/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběs-

Usnesení 10. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 13. května 2014 od 14:00
hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 10/131/2014

Rada města bere na vědomí zápis z konkurzního řízení na obsazení místa ředitele Základní školy Soběslav, Komenského 20, které se
konalo dne 12. 5. 2014.
Rada města v souladu s ustanovením § 33
odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a s ustanovením § 102
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, jmenuje ředitelem Základní školy
Soběslav, Komenského 20, Mgr. Jana Holase, Soběslav, s platností od 1. 8. 2014.

 Usnesení č. 10/132/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou JAKEŠ
cz, s. r. o., Plzeň, na instalaci ochranného hrotového systému a ochranných sítí proti holubům na městskou věž na náměstí Republiky
v Soběslavi za cenu 80.617 Kč + DPH.

lav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce „Soběslav – Lhotka, přeložka podpěrného bodu VN, ŘSD ČR“ na
pozemku parc. č. 3167/1 v k. ú. Soběslav,
který je ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 9/124/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, na realizaci akce „Soběslav:
Rek. TS Bechyňská“ na pozemcích parc. č.
2207/27, 28, 29 a 30 v k. ú. Soběslav, které
jsou ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 9/125/2014

Rada města bere na vědomí informaci starosty města o rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, České Budějovice, ze dne
22. 4. 2014, kterým se vyřazuje Komenského
ulice a část ulice Bechyňské od Školního náměstí k silnici I/3 (E55) ze silniční sítě Jihočeského kraje. Obě komunikace budou
následně předány bezúplatně do vlastnictví
města.

 Usnesení č. 9/126/2014

Rada města na základě vyhodnocení nabídek
z průzkumu trhu souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
ASKA – architektonické studio, Ing. arch.
Jan Stach, Tábor, na zpracování nové územní
studie průmyslové zóny u dálnice D3 za cenu
65.000 Kč.

 Usnesení č. 9/127/2014

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Rekonstrukce komunikace Na Pískách včetně kanalizace, vodovodu a úpravy stávajícího kanalizačního
uzlu“, které se konalo dne 28. 4. 2014 na
MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma

 Usnesení č. 10/133/2014

Rada města bere na vědomí seznam nálezů,
které připadly do majetku města Soběslavi
k 6. 5. 2014, předložený pracovnicí odboru
organizačního a správy majetku slečnou Šárkou Kroupovou, a ukládá tajemníkovi MěÚ
Ing. Radku Bryllovi zajistit zveřejnění seznamu nálezů a následný odprodej věcí v souladu se schválenou směrnicí města.

 Usnesení č. 10/134/2014

Rada města stanovuje termín 18. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční ve středu 25. 6. 2014 od 18.00 hod.
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, s následujícím programem:
1. Změna č. 2 rozpočtu města v roce 2014
2. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023
3. Vystoupení města z MAS přírody a venkova
jihočeského kraje a vstup do MAS Lužnice
4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území
města Soběslavi
5. Majetkové převody
6. Různé

červen 2014
Chališ, spol. s r. o., Tábor, za cenu 3.963.675
Kč + DPH. Na druhém místě se umístila firma Strabag, a. s., České Budějovice, Provozní jednotka Soběslav, za cenu 3.979.627 Kč +
DPH.

 Usnesení č. 9/128/2014

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na opravu komunikací po zimě v Soběslavi, které se konalo dne 28. 4. 2014 na
MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
ASFALT OK, s. r. o., České Budějovice, za
2
cenu 406 Kč + DPH/1 m komunikace.

 Usnesení č. 9/129/2014

Rada města jmenuje komisi pro výběr na dodavatele sanace – odstranění zemní vlhkosti
v budově ZŠ Komenského – 2. etapa, který se
uskuteční dne 12. 5. 2014 od 13.00 hodin na
MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové: Mgr. Vl. Drachovský – místostarosta města, MUDr. Jan Chabr – člen ZM, Jan
Pehe – člen ZM, Kamil Modl – člen RM,
Mgr. Jar. Koldan - ředitel ZŠ Komenského,
náhradníci: Vladimír Líkař – člen ZM, Ladislav Bleha – člen ZM, Ing. Luděk Smetana –
člen ZM, Jaroslava Blažková – členka ZM,
Novotný Josef – zástupce ředitele ZŠ

 Usnesení č. 9/130/2014

Rada města v souladu se stanovami Správy
města Soběslavi, s. r. o., souhlasí na návrh
jednatele SMS, s. r. o., p. Vladimíra Falady
s nákupem podkopávače kompostu typ
AVP250 za cenu 199.860 Kč + DPH, s opravou asfaltových povrchů v areálu SMS,
s. r. o., v Soběslavi firmou Vialit, spol. s r. o.,
Soběslav, za cenu 146.157 Kč + DPH a s rekonstrukcí stávajícího chodníku firmou Karel
Kovář, Soběslav, za cenu 71.278 Kč + DPH
z prostředků společnosti.

 Usnesení č. 10/135/2014

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit přijetí daru - pozemků parc. č.
2
3993/14 o výměře 648 m , parc. č. 3993/15 o
2
výměře 4 m , parc. č. 3993/16 o výměře 170
2
2
m a parc. č. 3993/17 o výměře 115 m , vše
v k. ú. Soběslav, od Jihočeského kraje, České
Budějovice, v souvislosti s majetkoprávním
vypořádáním pozemků pod chodníkem ve
Wilsonově ulici v Soběslavi.

 Usnesení č. 10/136/2014

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit přijetí daru - pozemku parc. č. 1282/1
2
o výměře 175 m v k. ú. Soběslav od Jihočeského kraje, České Budějovice, v souvislosti
s majetkoprávním vypořádáním veřejného
prostranství u křižovatky komunikace I/3
(E55) a Bechyňské ulice v Soběslavi.

 Usnesení č. 10/137/2014

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit přijetí daru - části pozemku parc. č.
2
1410/3 o výměře cca 50 m v k. ú. Soběslav
od vlastníků domů čp. 435 a 436/III v souvislosti s budoucí realizací nového parkoviště
v Lužnické ulici v Soběslavi.
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
 Usnesení č. 10/138/2014

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele „Zhotovení injektážní
clony v objektu ZŠ Komenského Soběslav –
2. etapa“ v souvislosti s odstraněním zemní
vlhkosti, které se konalo dne 12. 5. 2014 na
MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
2
PLASTPO, s. r. o., Tábor, za cenu 2.749 Kč/m
injektážní tlakové clony dvouřadé + DPH.

 Usnesení č. 10/139/2014

Rada města souhlasí na základě poptávkového řízení s uzavřením smlouvy o dílo mezi
městem Soběslav a firmou Radek Bouška,
Chotoviny, na provedení stavebních prací
spojených se zhotovením injektážní clony
v objektu ZŠ Komenského Soběslav – 2. etapa v souvislosti s odstraněním zemní vlhkosti
za cenu 282.114 Kč + DPH.

 Usnesení č. 10/140/2014

Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč ze schváleného
rozpočtu města na rok 2014 Gymnáziu Soběslav na částečnou úhradu nákladů spojenou
s mezinárodním sportovním trojutkáním, které
se uskuteční dne 4. 6. 2014 ve sportovním areálu města, jehož pořadatelem je gymnázium.

Informace o kontrolách
a platbě poplatku
V souvislosti s článkem uveřejněným v dubnovém čísle Hlásky znovu upozorňujeme na povinnost občanů a podnikatelů označit si své
popelové nádoby či kontejnery známkami, které obdrželi při úhradě poplatku za odpad. Město
bude od června provádět kontroly těchto známek. Známky slouží pro kontrolu zaplacení poplatku, ale rovněž pro odlišení popelové nádoby
sloužící pro občany od popelové nádoby pro
podnikatele. Pokud nebudou popelnice řádně
označeny, budou majitelé vyzváni k odstranění
nedostatku, a to buď k vylepení známky nebo k zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu.
Protože poplatek za komunální odpad nebyl
dosud všemi občany uhrazen, připomínáme, že
poplatek je možno uhradit v kanceláři Správy
města Soběslavi, s.r.o., Tyršova 482/III, 392 01
Soběslav a to v pondělí, v úterý a ve čtvrtek 6.00
– 11.00 hodin a 12.00 – 14.00 hodin, ve středu
6.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00 a v pátek 6.00 –
11.00 hodin. Poplatek je nutné zaplatit co nejdříve! Pokud Městský úřad Soběslav přistoupí
k jeho vymáhání, tak bude poplatek navýšen na
dvojnásobek.
Ing. Jan Mošnička
Odbor životního prostředí MěÚ Soběslav

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

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
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Řidiči, POZOR!!!
Zkontrolujte si, zda si nemusíte vyměnit řidičský průkaz!!!
Jedná se o řidičské průkazy (dále jen ŘP) vydané po 01. 05. 2004, kterým po 10 letech končí jejich platnost (pro bližší upřesnění uvádíme, že se již jedná o ŘP velikosti „kreditní karty“).
Platnost ŘP je uvedena na přední straně ŘP pod bodem 4b.
Výměna ŘP je bezplatná, pokud se nezměnily osobní údaje řidiče.
Doporučujeme podat žádost o výměnu ŘP min. 1 měsíc, max. 3 měsíce před vypršením
platnosti.
Lhůta pro výměnu ŘP je do 20 dnů ode dne podání žádosti (lze využít lhůty pro vydání do 5 pracovních dnů, tzv. blesk, za poplatek 500,- Kč).
K výměně ŘP je potřeba mít:
· 1 průkazové foto o rozměru 3,5x4,5 cm – čelní pohled (v budově MěÚ nelze foto na ŘP pořídit)
· platný doklad totožnosti - občanský průkaz nebo pas (předložit ke kontrole)
· stávající řidičský průkaz (předložit ke kontrole)
Bližší informace získáte na tel. č. 381 508 186 nebo 381 508 184.
referentky ODVV

Opravy komunikací v Soběslavi
Na základě opakovaného jednání se zástupci Jihočeského kraje Mgr. Antonínem Krákem a Ing.
Jiřím Klásou budou v letošním roce opraveny povrchy následujících komunikací, které jsou ve
vlastnictví Jihočeského kraje a o které se stará Správa a údržba silnic:
1. Wilsonova ulice od železničního přejezdu u Jitony směrem ke Klenovicím až ke křižovatce
s komunikací I/3 (E55).
2. Bechyňská ulice od křižovatky s komunikací I/3 (E55) směrem na Bechyni ke Hvížďalce.
Na dodavatele opravy komunikací bude Jihočeský kraj prostřednictvím SÚS JčK vypisovat výběrová řízení. Předpoklad opravy povrchu obou komunikací je září – říjen letošního roku.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

Celková oprava komunikace ulice Tyršova
V současné době probíhá celková oprava komunikace v Tyršově ulici v Soběslavi. Rekonstrukce je důsledkem nadměrného zatížení
silnice v souvislosti s výstavbou dálnice D3.
Ulice je uzavřena v úseku od žel. viaduktu včetně křižovatky se Zahradní ulicí. Investorem této
stavby je Správa a údržba silnic Jčk, p.o. Současně s touto akcí provádí město Soběslav opravu oboustranného chodníku v tomto úseku.
Zhotovitelem obou akcí je firma Strabag a.s.,
Soběslav, která také zajišťuje v uzavřeném úseku přemístění nádob na komunální odpad na
svozové místo, a následné vrácení těchto nádob
před dům majitele.
Při stavbě bude provedena celková rekonstrukce silnice, včetně výměny podloží a konstrukčních a obrusných vrstev. Dále budou
obnoveny tři uliční vpusti a stávající vpusti budou opraveny včetně přípojek. Dojde k celkové
opravě chodníků, včetně obrubníků, výměně
nosné konstrukce a bude položena nová zámková dlažba.
Uzavírka Tyršovy ulice je povolena v době
od 15.5.2014 (čtvrtek) do 27.6.2014 (pátek)
s tím, že veškerá silniční doprava včetně vozidel
HZS, ZZS a autobusů hromadné dopravy bude
vedena po oboustranné objížďce: ve směru na
Tučapy, Sedlečko u Soběslavě a dálnici D3 se
ze Soběslavi pojede po komunikaci Na Ohradě.
Na jejím konci vlevo do ulice P. Bezruče směr
Chlebov. Před dálnicí D3 vlevo na místní komunikaci souběžnou s dálnicí D3. Na jejím konci 1) vpravo na silnici směr Zvěrotice, Tučapy;
2) vlevo na silnici směr Soběslav a Sedlečko u
Soběslavě. Opačně obdobně. Délka objížďky je
cca max. 3 km.

Objížďka byla záměrně značena po komunikacích, které jsou k tomu určené a toto zatížení
bez problémů převedou. Na místních komunikacích okolo Bočné ulice byla průjezdnost ponechána bez omezení se záměrem průjezdnosti
pro místní občany. Bohužel neukázněnost řidičů přijíždějících ze silnice II/135 z obou směrů a
jejich nerespektování objízdné trasy vedla
k tomu, že počet projíždějících vozidel vzrostl
na neúnosnou mez a na těchto úzkých místních
komunikacích vznikaly nebezpečné situace a
škody na majetku. Z tohoto důvodu jsme byli
nuceni průjezdnost omezit i v této lokalitě. Tímto
se zkomplikovala obslužnost ulic Na Vyhlídce,
Zahradní, K Libouši, Pod Zadražilkou, Na Skále,
U Vápenky, U Nového rybníka a části Zvěrotice,
která je nyní ze strany od centra města zajištěna
po značené objížďce a ulicí K Sedlečku a U Nového rybníka. Obslužnost nemovitostí v okolí
Bočné ulice je zajištěna ze směru od centra města
po Tyršově ulici, za objektem bývalého Otavanu
vpravo na místní komunikaci. Dále okolo garáží
a pod kamenný žel. viadukt.
Tímto apelujeme na občany, aby dodržovali
objízdnou trasu a věnovali zvýšenou pozornost
dopravnímu značení. Zároveň prosíme občany
města v dotčených lokalitách o trpělivost.
Jiří Kubeš, MěÚ Soběslav
OVRR – silniční hospodářství

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 318

JUDr. Stanislav Hroch
Středa 4.6. a 18.6. od 13 do 17 h

Tel. 602 496 375
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Letní koupaliště zahajuje provoz
Od 1. 6. 2014 bude opět zahájen provoz na Letním koupališti v Soběslavi, a proto zveme všechny
zájemce /ze začátku možná otužilce a nadšence koupání/ na zahájení koupací sezony 2014. Jako
předchozí dva roky budou v měsíci červnu koupaliště navštěvovat v rámci výcviku žáci základních
soběslavských škol. Pro letošní sezonu připravujeme pro návštěvníky v areálu koupaliště opět doprovodné programy a atrakce organizované panem Hořickým, jejichž termíny budou stanoveny
vždy v závislosti na počasí a prezentovány budou na internetových stránkách www.letnikoupalistesobeslav.cz. Pro zpestření sportovního vyžití bude nově nainstalovaný minigolf a samozřejmě již
zavedený stolní tenis, badminton a kuželky. Letos nedochází k žádným změnám ve výši vstupného
ani v provozní době.

Květy jako výraz úcty
a poděkování
Dělí nás 69 roků od jara 1945. Evropa prožívala poslední válečné události a stála na prahu
míru a svobody. Zbraně ovšem stále ještě hřměly a lidé umírali. Byli mezi nimi také ti, kteří neměli k naší vlasti osobní vztah, ale bez nichž
bychom se svobody nedočkali. Sluší se jim i po
mnoha letech v pokoře věnovat krátkou vzpomínku. Ve středu 7. května uctili památku obětí
druhé světové války položením květin na hroby
padlých vojáků starosta Ing. Jindřich Bláha a
místostarosta Mgr. Vladimír Drachovský.
-jk-

Narození:
Rozálie Čejková
Robin Jináček
Vojtěch Šimon
Šárka Šnapková
Nově narozeným občánkům přejeme
šťastný život.
Úmrtí:
Jaroslav Votruba
Marie Krákorová
Jan Müller
Božena Žižková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

Před 14 lety nás navždy
opustil pan Jaroslav
Ivanšík z Dráchova.
Dne 5. 6. 2014 by se dožil 90 let. Věnujte mu tichou vzpomínku.
Syn Miloslav s rodinou

Loňská sezona byla první za tři roky provozu, kdy jsme se dostali v hospodaření do plusových čísel. Potvrdilo se opět, že když je příznivé počasí, tak tomu odpovídá i návštěvnost. Když porovnáme
rok 2012 s rokem 2013 v počtu otevřených dnů a celkovém počtu návštěvníků, tak v roce 2012 bylo
otevřeno 59 dnů s 20 314 návštěvníky /průměr na den 344/ a v roce 2013 bylo otevřeno 56 dnů
s 34 575 návštěvníky /průměr na den 617/. V loňském roce byl také umožněn mimo provozní dobu
trénink členům Soběslavské vodní záchranné služby a letošní rok tomu nebude jinak.
Budeme se těšit, že se nám v počtu návštěvníků letošní sezona vyvede stejně tak dobře jako ta
loňská a že nám zůstanou věrni i všichni ti přespolní, kteří k nám dojížděli z Tábora kvůli odbahňování Jordánu a ze Sezimova Ústí, kde budou mít od letošního roku nové vlastní koupaliště. Víme, že
od nás odcházeli spokojeni a nešetřili chválou na naše krásné koupaliště a že to bude vždy hrát
hlavní roli v jejich rozhodování.
Informace o provozu koupaliště hledejte na internetových stránkách
www.letnikoupalistesobeslav.cz; www.spravamestasobeslavi.cz; www.musobeslav.cz.
Správa města Soběslavi s.r.o.
Městský úřad Soběslav oznamuje, že ve středu 11. 6. 2014 od 15.00 do 16.30 hodin bude
v průjezdu budovy městského úřadu čp. 59 na
náměstí Republiky uskutečněn prodej nalezených věcí. Seznam věcí k prodeji bude vyvěšen na úřední desce městského úřadu a
zveřejněn na internetových stránkách města
www.musobeslav.cz.

Nikdy nezapomeneme
na toho, koho máme
rádi,
nikdy nezapomeneme
na toho, který nám moc
schází.
Dne 21. 6. to budou
dva roky, co nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička a prababička paní Jitka Čápová ze
Soběslavi. Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku.
S láskou syn a dcera s rodinami

VÝSLEDKY VOLEB
do Evropského parlamentu, které se
konaly 23. – 24. května 2014,
naleznete na www.volby.cz,
neboť uzávěrka červnového vydání
Hlásky byla již 15. 5. 2014.
Je tomu již rok, co nás
navždy opustili naši milovaní rodiče. Dne 29. 6.
2013 maminka, babička
a prababička paní Marie
Dvořáková a dne 31. 1.
2013 tatínek, dědeček a
pradědeček pan Bohumír
Dvořák.
Kdo jste je znali a měli
je rádi, věnujte jim
společně s námi tichou
vzpomínku.
S láskou vzpomínají dcera Bohumíra a syn
Miloš s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
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Dne 15. června
uplynou dva smutné
roky, kdy nás opustil
náš milovaný manžel
a tatínek pan Stanislav
Krejča.
Nikdy nezapomene manželka Ladislava,
dcera Irena a syn Pavel.

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše
vzpomínat.
Dne 6. 6. uplyne rok,
co nás náhle opustila
manželka, maminka
a babička paní Marie Doláková ze Zvěrotic.
S láskou vzpomínají
manžel a děti s rodinami.
K upřímné vzpomínce se připojují i zaměstnanci Městského úřadu Soběslav.

Dne 19. 6. 2014
vzpomeneme nedožitých
100. narozenin paní
Boženy Hoffmannové.
Je to již 24 let, co není
mezi námi.
Stále s láskou vzpomíná
dcera B. Vedralová, vnuci Zdeněk, Tomáš
a Petr Vedralovi s rodinami a syn Pavel
Hoffmann s rodinou.

Dne 18. června 2014
uplyne 15 smutných let,
co nám navždy odešla
naše drahá Mgr. Jana
Fialová, učitelka ZŠ
Komenského Soběslav.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku.
S láskou věnují a za vzpomínku děkují
rodiny Koblásova, Fialova, Stýblova.

Seriál k novému občanskému zákoníku
Nájem bytu a domu
(pokračovaní z minulého čísla)
Znovu se zavádí institut obnovy nájmu
bytu tak, že pokračuje-li nájemce v užívání bytu
po dobu alespoň 3 měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této
době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem
znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu 2 let.
Zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem bytu, přejde nájem na člena nájemcovy
domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní byt, a to bez souhlasu pronajímatele, jedná-li se o nájemcova manžela,
partnera, rodiče, sourozence, zetě, snachu, dítě
nebo vnuka. Nájem bytu skončí nejpozději
uplynutím 2 let ode dne, kdy nájem přešel, to
neplatí, dosáhl-li nový nájemce věku 70 let nebo
nedosáhl-li 18 let věku. Nepřejde-li nájem na
členy nájemcovy domácnosti, přejde na nájemcova dědice. V tomto případě pronajímatel i nájemcův dědic mohou nájem vypovědět
s dvouměsíční lhůtou do 3 měsíců poté, co se
dozvěděli o přechodu nájmu na dědice.
Pronajímatel může nájem vypovědět v tříměsíční výpovědní době:
· poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vy-

plývající z nájmu
· je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný

čin spáchaný na pronajímateli, členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě
· má-li být byt vyklizen z důvodu veřejného

zájmu
· je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vy-

povězení nájmu

· potřebuje-li pronajímatel byt pro sebe, svého

manžela, který hodlá opustit rodinnou domácnost nebo pro svého příbuzného s tím, že
tento výpovědní důvod je možno využít jen u
nájmů na dobu neurčitou
Pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem bez výpovědní doby (nájemce je povinen
odevzdat byt do 1 měsíce od skončení nájmu),
poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejm.:
· nezaplatil-li nájemné a náklady za služby za
dobu alespoň 3 měsíců
· poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo
nenapravitelným způsobem
· způsobuje-li jinak závažné škody pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí
· užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem
nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno
Pronajímatel je povinen před doručením výpovědi bez výpovědní doby vyzvat nájemce,
aby v přiměřené době odstranil své závadné
chování a ve výpovědi uvést, v čem spatřuje
zvlášť závadné porušení nájemcovy povinnosti.
Výpověď pronajímatele je neplatná, pokud
pronajímatel nájemce nepoučí o jeho právu
vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání výpovědi soudem. Takový návrh má
nájemce právo podat soudu do dvou měsíců od
doručení výpovědi.
Nájem služebního bytu skončí posledním
dnem kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém nájemce přestal vykonávat
práci, aniž měl k tomu závažný důvod.
Přestane-li však nájemce vykonávat práci z vážného důvodu (např. spočívajícím v jeho věku,
zdravotním stavu nebo z důvodu na straně pronajímatele), skončí nájemci nájem služebního
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Dne 24. 6. uplyne
5 let a v září 12 let,
co nás opustili
Marie Karkulová
a Jaroslav Karkula.
Drazí rodiče, odešli
jste, věřím v zasloužený návrat Váš. Děkuji
za vše, co jste pro mě
udělali. Vaše dcera.
Děkuji všem, kteří si
vzpomenou.

Dne 3. 5. uplynulo již
10 let od úmrtí naší milé
maminky, paní Marie
Hoffmannové.
Vzpomínají synové
Karel a Jiří s rodinami.

„Život je nádherný,
chtěla jsem žít, ale
smrt byla silnější
než já.“
Čas plyne jak tichý
řeky proud, bolest
však v srdci zůstává a nedá zapomenout.
Dne 2. 6. 2014 uplyne rok plný smutku a
bolesti, co mě navždy opustila má milovaná přítelkyně paní Monika Hrádková ze
Soběslavi. Děkuji všem, kteří jí spolu se
mnou věnují tichou vzpomínku. Nikdy nezapomene a stále vzpomíná zarmoucená
Alena Kluzáková.

Dne 18. 6. uplyne jeden
smutný rok od smrti naší
manželky, maminky a
babičky Ludmily Řehořové.
S láskou vzpomínáme.
bytu uplynutím 2 let ode dne, kdy přestal vykonávat práci.
Nájemce je povinen odevzdat pronajímateli
byt ve stavu, v jakém jej převzal, nehledě na
běžné opotřebení. Provedl-li nájemce změny
v bytě bez souhlasu pronajímatele, je povinen
uvést byt do původního stavu, ledaže mu pronajímatel sdělí, že odstranění změn nežádá; nájemce přesto nemůže v tomto případě žádat
vyrovnání, i kdyby se hodnota bytu změnami
zvýšila.
Nájem se řídí NOZ ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto
dnem; vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti
vzniklé přede dnem nabytí účinnosti NOZ se
však posuzují podle dosavadních právních
předpisů.
JUDr. Ing. Miroslav Nosek, advokát působící
na MěÚ Soběslav
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program KD Soběslav – červen 2014
Pravidelné akce:
DIAKLUB (vždy poslední úterý v měsíci !)......................................................16.00
· Úterý
ANONYMNÍ ALKOHOLICI (kontakt 602 126 685) .....................................18.00
LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR KAŠPÁREK.......................................................18.00
Spolek divadelních ochotníků „CHVALOVSKÝ“ ...........................................20.00
· Středa SENIOR KLUB.................................................................................................13.30
RÁČEK, dětský kroužek lid. písní a tanců ........................................................15.30
· Čtvrtek JÓGA s Michaelou Kloss (kontakt 602 143 866).............................................18.00
THE FINGERS .................................................................................................20.00
· Pátek
SOBĚSLAVSKÁ CHASA................................................................................18.00
Další program:
4.6. Zadáno MŠ Nerudova, velký sál ............................................................ 15.00
· Středa
· Středa
4.6. Vernisáž „Radost sobě slav“ ................................................................18.00
T. Buzu – obrazy, V. Slabý a M. Mezera – fotografie,
Galerie v kostele sv. Marka
7.6. Sdružená obec Baráčníků Soběslav ..........................................................8.00
· Sobota
– 85. výročí založení obce, velký sál
· Čtvrtek 12.6. Astrál .......................................................................................................17.00
· Pátek
20.6. Zadáno – SŠŘ a ZŠ Soběslav, velký sál.....................................10.00 a 14.30
· Středa 25.6. Zastupitelstvo, malý sál...........................................................................18.00
· Čtvrtek 26.6. Zadáno ZŠ E. Beneše, velký sál..............................................................16.00
· Pátek
4.7. Vernisáž - Pavel Kostrhun – obrazy, sochy, plastiky...........................18.00
Galerie v kostele sv. Marka
· Čtvrtek 3.7. – neděle 13.7. Setkání s hudbou v Soběslavi 2014
Informace o pořadech a aktuálním dění v KD Soběslav: www.kdms.cz

Taneční kurzy 2014
Taneční kurzy povedou opět manželé Alena a Jaroslav Bolkovi z Milevska.
Začínáme v sobotu 6. září od 18 hodin – končíme Věnečkem 6. prosince 2014.
Kurzovné je 1 300 Kč. (10 x sobota od 18 – 21 hod., Prodloužená 18 – 22 hod.,
Věneček 18 – 24 hod. tj. celkem 12 sobot!)
Můžete se těšit na kurz stolování (není povinný)!
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!
Taneční kurzy pro DOSPĚLÉ
Po roční odmlce, na které jsme se v loňském roce domluvili společně s manželi Bolkovými, letos
opět otevíráme Taneční kurzy pro DOSPĚLÉ – vždy po klasických tanečních kurzech tj. od
21.00 hodin – začínáme v sobotu 4. října 2014 (6 lekcí)! Cena 1.200 Kč za pár.

Galerie zahajuje výstavní sezonu
 Středa 4.6. 18.00 h

Vernisáž výstavy „Radost sobě slav“
Autoři: T. Buzu – obrazy
V. Slabý a M. Mezera – fotografie
Rozdílné výtvarné techniky, odlišné formy a
způsoby sebevyjádření, ale jedno mají tito výtvarníci společné: tvoří s chutí, tvoří rádi a mnoho, tvoří dobře, vždy ale tvoří s pokorou a
sebereflexí. S věkem přichází zkušenost a vyzrálost. A tak na výstavě uvidíte vyzrálé obrazy,
akvarely, grafiky, fotografie, kresby, sochy a
objekty. Jak řekl nejmenovaný klasik: učit se,
učit se, učit se… Talent sám nestačí. Trpělivá
píle, neutuchající vůle, analytické myšlení: syn-

tézou je harmonie vyššího typu. V uměleckém
díle, v duši. Snad potěší i duši vaši. Umělců je
mnoho, ale těch opravdových, kteří uměním
žijí, mezi nimi není až zase tolik. Jen takoví
umělci jsou povoláni k osobitému a trvalému
uměleckému zápisu.
Vlastimil Slabý je fotograf blatného typu
(žije a pracuje ve Zvěroticích u Soběslavi).
S optimismem sobě vlastním vychutnává dary
života především objektivem svého fotoaparátu. Zádumčivou krásu naší vlasti zachycuje,
přes všechna vábení k mnohem snadnějším digitálním technikám, tradiční zrcadlovkou. A to
dělá velice dobře. Zde není nic zadarmo, zde
pokračování na str. 7
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Předplatné
Podzim 2014 v KD Soběslav
ZÁŘÍ (29.9.)
 Divadlo Kalich

Zločin v Posázavském Pacifiku
Hudební retrokomedie živě provázena originálními písněmi toužení a dálek z první republiky!!!
Úchvatný příběh o tom, kterak vyzývavě mladá
slečna Luiza, dcera továrníka, skrze četná nebezpečenství až na vltavském parníku svého
bujarého a rozjásaného štěstí dojde.
Hrají a zpívají: Luiza - Petra Nakládalová,
Willy - Vojtěch Havelka, Tim - Petr Halíček, Ema, Mary, Dita, Lory - Jaroslava Kretschmerová/Anna Polívková, Klepač - Bohumil
Klepl/Ota Jirák, Dědeček, Průvodčí - Petr Bucháček, Old Banjo, Číšník - Miroslav Babuský, Kovář, Topič, Topičová, Kapitán - Martin
Brožek, Muzikant, Ingriš - Jakub Šafr, Pouliční zpěvačka - Rozalie Havelková/Denisa Barešová

ŘÍJEN (20.10.)
 Divadlo Artur

Můžu k tobě?
Vtipná konverzační komedie z lékařského
prostředí!!!
Děj této komedie, která je napsána pro soubor
Divadla Artur, se odehrává v psychiatrické ordinaci doktora Flojda a v místním bistru před
ordinací, které vede paní Kubíčková a které
slouží jako čekárna pro pacienty…
Hrají: Kubíčková: Michaela Kuklová/Pavlína
Mourková, Vnadná: Kristýna Podzimková/Vanda Karolyi, Panenská: Bára Mottlová/Dominika Býmová, Lenka/Jana: Kristýna
Janáčková/Věra Vodičková, Flojd: Jindra
Kriegel, Troufalý: Jaroslav Šmíd/Marcel Rošetzký, Rychlý: Aleš Říha/Petr Semerád, Volný: Miroslav Šimůnek/Braňo Polák

LISTOPAD (termín bude upřesněn)
 APP Art

Bůh masakru
Jak „civilizovaně“ řešit bitky našich dětí…
Komedie složená z eskapád všem důvěrně
známých situací a zároveň tragédie o naší neschopnosti tolerance… Dva manželské páry
v nejlepších letech se tu „v dobré vůli“ sejdou,
aby urovnaly konflikt, který vznikl tím, že jejich chlapecké ratolesti (11 let) se při klukovských hrách střetly a jeden druhému vyrazil dva
zuby...
Hrají: Jana Stryková, Dana Verzichová, Martin Hruška, Ondřej Veselý
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Změna programu vyhrazena!
V prodeji od srpna 2014!
Již teď si, vážení předplatitelé, můžete zamluvit
svoje místa:
E-mail: jarka.palasova@seznam.cz,
tel. 381 524 261, 724 378 898
Cena 780 Kč

červen 2014
Galerie zahajuje výstavní sezonu
dokončení ze str. 6

není nic snadné, každý snímek je třeba dobře
promyslet. Zátiší má kompozici, řád, hloubku,
křehký půvab, je oknem do jiného, starého světa
zašlé krásy? Ale náš fotograf není pouze uzavřen ve zdech ateliéru: při svých procházkách i
delších cestách dokumentuje a za použití klasických technik pro věčnost uchovává to, jaké
měla naše krajina pěkné proporce a jak ji naši
předkové citlivě svou prací dotvořili. Cit pro detail, smysl pro celek, tak pěkně se nám ty vesničky v údolí, na vršku či pod kopcem
povalovaly… A dnes?

Věčný optimista Teodor Buzu, rodák
z Moldávie, dávno však přesídlený do města
Tábor, vpravdě mezinárodní umělec, ověnčený
mnoha řády a nejvyššími vyznamenáními, kterými se vlády několika evropských zemí rozhodly ocenit jeho rozsáhlé zásluhy o výstavbu
kulturních mostů mezi národy, a také nositel několika významných malířských cen. „Jsem rea-
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lista, věřím na zázraky“! – tak zní jeho životní
krédo. A i když se ho nemálo lidí pokoušelo vyučit jinému krédu, on zůstal tomu svému věrný,
a nejen to, ve svém uměleckém i společenském
působení je stále aktivnější. Zázraky se dějí. V
Teodorově podání je svět takový nějaký hezčí.
Akvarely, akryly na plátně, grafika i kresba:
všude se malíř školený na Charkovské Akademii umění pohybuje jako doma. Vždy kompozičně vyzrálé, ve své barevnosti netypické a
přitom odvážné. Že by se s námi autor dělil i o
své vzpomínky na vzdálenou domovinu? Výtvarné paralely mě nenapadají a to je dobře.
Miroslav Mezera žije a pracuje v Týně nad
Vltavou, kde na náměstí v domě Modrá Hvězda
provozuje fotografický ateliér. Radost a potěšení však má z volné tvorby, při které používá
mimo jiné staré klasické fotografické postupy.
Některé jeho práce připomínají grafiku, ale jejich základ je vždy fotografie. V posledních letech se zabývá převážně jen uměleckou
foto-grafikou. Obrazy jsou tvořeny kombinací
několika foto-grafických technik.

O hudební doprovod se postará zpěvák /kytarista/ skladatel Paul Batto - nar. v roce 1967 ve
slovinské Lublani. V roce 1987 odchází do Švýcarska a deset let se věnuje hlavně duchovní muzice. Od konce 90. let žije převážně v Maďarsku
a ČR a intenzivně koncertuje po celé Evropě.
Vystupuje sólově, v duu, vede vlastní kapely a
hostuje s jazzovými trii a swingovými orchestry. Zpívá blues, gospel a jazz. Natočil několik
autorských desek (akt. “LONESOME ROAD”
2014).
Na výstavní sezonu do galerie vás srdečně zve
ak. soch. Václav Hrůza, kurátor výstav

Setkání s hudbou v Soběslavi 2014
Začátek letních prázdnin je na dohled a k prázdninám již šestým rokem
neodmyslitelně patří také soběslavský hudební workshop a festival komorní hudby s názvem Setkání s hudbou.
Z kdysi původního konceptu malé hudební dílny a občasných doprovodných programů se během let díky společnému úsilí organizátorů a
značnému zájmu veřejnosti stala významná hudební událost na jihu Čech.
Pořadatelem soběslavského Setkání je jako každým rokem nezisková
organizace Setkání s hudbou ve spolupráci s městem Soběslav, ZUŠ Soběslav a KDMS, letošní termín konání jsme stanovili mezi 3. a 13. červenec.
A stejně jako v ročnících předešlých nabídne festivalová část jedinečný a originální koncert. Věříme, že se letošní dramaturgie setká minimálně se stejným ohlasem jako v letech předešlých. Letošní ročník může
slíbit například významnou českou harfistku Janu Bouškovou, Saxofonové kvarteto Bohemia, známého etnomuzikologa Vlastislava Matouška,
skvělý smyčcový Epoque Quartett a nemůže chybět již zdomácnělé vokální kvarteto The Swings, tentokrát s hostem, československou jazzovou
zpěvačkou Terezou Rajnincovou.

7

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
VÝSTAVA
Od června až do září bude v knihovně ke
zhlédnutí výstava „85 let trvání obce baráčníků Soběslav“. V sobotu 7. června, v den oslav
založení baráčnické obce, bude knihovna otevřena od 9 do 14,30 hodin, aby se na výstavu
mohli podívat také návštěvníci oslav.

o

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Stalo se již tradicí, že koncem školního roku
zveme do knihovny prvňáčky z obou soběslavských základních škol, aby předvedli své čtenářské umění a zúčastnili se slavnostního
ceremoniálu pasování na čtenáře. Tuto krásnou
akci připravujeme ve spolupráci se studenty knihovnictví ze Střední školy obchodu, služeb a řemesel v Táboře. Pasování proběhne v úterý 24.
a ve středu 25. června v dopoledních hodinách.

Pravidelně pořádáme také besedy a akce pro základní školy. Při zábavné hře na Barevná království se děti nenudí!

KONZULTACE PRO ZDRAVÍ
Irisdiagnostik Jitka Hanzalová
– úterý 10. a 24. června (tel. 732 867 571).

o

UZAVŘENÍ KNIHOVNY
O PRÁZDNINÁCH
Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky, že ve
dnech 30. června až 12. července bude městská
knihovna uzavřena z důvodu revize knihovního
fondu. Děkujeme za pochopení.
Alena Fremrová

Vstupné na koncerty bude opět dobrovolné. Velmi oceňujeme a děkujeme, že označení “vstupné dobrovolné” není vnímáno jako vstupné zdarma - příspěvky v kasičce nám pomáhají pokrýt alespoň část nákladů
spojených s pořádáním festivalu.
Těšíme se na vás, bude nám potěšením setkat se spolu s vámi s hudbou.
Za organizátory vás na Setkání s hudbou v Soběslavi 2014 srdečně zve
Petr Hanzlík, umělecký ředitel
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červen 2014
hraničí s něčím, co se nedá nazvat jinak než
“elegantním žebráctvím”, a to mě i po těch
letech zkušeností dokáže stále srážet...
Místy pak je těžké vydobýt si prostor pro
sebe a pro takové to vlastní vnitřní zklidnění,
zkrátka všeho moc škodí...
V dnešním světě je slušnost vydávána
mnohdy za slabost. Jak to vnímáte Vy?

Setkání s hudbou
Máme za sebou pět úspěšných ročníků Setkání s hudbou v Soběslavi a vstupujeme pomalu do ročníku šestého. Určitě se už všichni
těšíte na začátek července, kdy naším městem
bude opět znít nádherná hudba. Aby vám to čekání lépe uteklo, položila jsem uměleckému řediteli festivalu Petru Hanzlíkovi několik
následujících otázek.
Na co se mohou posluchači letos těšit?
Jak už velí tradice, a jsme za tuto tradici moc
rádi, Soběslav se může těšit na zhruba čtyřicet
mladých hudebníků, kteří budou deset prázdninových dní trávit ve vašem krásném městě pilnou prací spolu s devíti lektory a celým našim
organizačním týmem. A také na deset koncertů
komorní hudby převážně vážné s tradičním přesahem k hudbě “veselé”; letos přijala pozvání
např. excelentní harfistka Jana Boušková,
smyčcový Epoque Quartett, etnomuzikolog
Vlastislav Matoušek, houslisté Ondřej Lébr a
Jana Ludvíčková nebo Saxofonové kvarteto
Bohemia. A chybět nemůže již zdomácnělé vokální kvarteto The Swings, tentokrát s hostem,
československou zpěvačkou Terezou Rajnincovou. A na samý závěr festivalu chystáme
opravdu netradiční překvapení v podobě
koncertu na soběslavském koupališti!
Uvažujete o zavedení vstupného
na festival, třeba jen symbolického?
Uvažujeme každý rok, a zatím jsme vždy a
také letos tuto myšlenku opět zavrhli. Jednou to
nejspíš přijde, ale letošní ročník festivalu bude
mít opět vstupné dobrovolné. To je mimochodem možné i díky skutečnosti, že vy, naši diváci, naštěstí nezaměňujete slovo “dobrovolné” za
“volné”, a samozřejmě také díky všem partnerům, kteří nám s touto akcí finančně pomáhají.
Týden hudby je něco úžasného a začíná být
problém s místem… Mohly by být koncerty,
kde se předpokládá velká účast, v kostele sv.
Petra a Pavla?
Ano, po dohodě s P. Janem Hambergerem a po dvou úspěšných podzimních koncertech v kostele sv. Petra a Pavla (vždy
v rámci Rožmberských slavností) bychom
rádi některé z koncertů umístili právě sem. Také
bychom rádi zkusili udělat koncert v kinosále a
v případě přízně počasí i na terase soběslavské
knihovny. Vše se naši příznivci dozvědí v pravý čas z plakátů a také určitě prostřednictvím
Hlásky.
Jaký máte vztah k Soběslavi a jejím
obyvatelům?

Mně se u vás moc líbí a myslím, že se v Soběslavi velmi pěkně “zabydleli” i někteří ostatní
kolegové! Osobně mám celoživotně blízko k
jižním Čechám obecně. Celá rodina z tatínkovy
strany je jihočeská a já jsem se navíc před osmi
lety přiženil do Třeboně. Z pracovních důvodů
ale zůstávám samozřejmě také v Praze, čili jsem
vlastně permanentně tak trochu na cestě.
Co děláte, když neorganizujete „náš“ a námi
milovaný festival?
Můj záběr je poměrně široký. Komponuji
hudbu, nahrávám, zpívám, vymýšlím a realizuji... jsem tzv. producentem i výkonným umělcem zároveň, a to nejen ve vlastních projektech.
Zabývám se zkrátka především hudbou a děním
kolem ní, a to v uměleckém i “úředním” nebo
spíš obchodním smyslu. Participuji na spoustě
veřejných i neveřejných událostí, koncertů, tzv.
eventů - jak těch co živí mě a mojí produkční
agenturu, tak i těch pro radost. Přesto se ale
nepovažuji za workoholika, umím také docela
dobře nedělat nic.
Co je na Vaší práci nejvíce a co nejméně příjemné?
Nejpříjemnější je mi, že vlastně celoživotně
mohu dělat, co umím a co mě zároveň baví a
vnitřně (většinou ) uspokojuje.
Někdy jsem ale víc úředník než bych si přál a
představoval. Značná část mého života se odehrává v permanentní komunikaci - v mailech,
telefonátech, objednávkách, smlouvách, schůzkách a to vše navíc na platformě soukromého
podnikání, což je občas poněkud adrenalinová
činnost. Navíc, zabývat se profesionálně kulturou po organizační (produkční) stránce často

J

Nevnímám slušnost jen jako formu chování,
která nikoho neuráží, ale spíš jako kombinaci jakési vůle, respektu a soucitu, v níž má ego (to,
co zrovna já chci udělat, říct, prosadit...) prostor
tak akorát - ani velký, ani malý. Slušnost určitě
nepovažuji za slabost; mám ale zkušenost, že se
dost často za slušnost schovává tak trochu
neschopnost...
Čím jste chtěl být v dětství?
Samozřejmě popelář a kosmonaut, jako
všichni kluci:-). Dlouho jsem neměl úplně vyhraněno, později jsem se věnoval chemii, ale hudba
zvítězila. Z chemických studií mi zůstalo pár
dobrých kamarádů a kladný vztah k přírodním
vědám.
Máte čas na čtení knih? Která je Vaše oblíbená?
Prostor pro čtení považuji za naprosto nezbytnou duševně - duchovní hygienu, a to zdaleka nejen v hudební oblasti. Knih mám
oblíbených hodně, od detektivek po spisky filozofické; v tomto období se nějak míjíme s beletrií, momentálně mi na stole mi leží Mozek od
Jiřího V. Čmolíka a Dech života od Michaela
Kerna - to je nesmírně dobrodružné a inspirativní čtení o tom, co jsme my lidé vlastně zač a jak
fungujeme.
Mít tak kouzelný zvoneček, co byste změnil?
Obecně - snad aby se nám lidem už konečně
trochu “rozsvítilo” v srdcích i hlavách...
A konkrétně a v souvislosti se Setkáním
s hudbou - přeju si a prosím více osvícených institucí a firem, které nám do budoucna pomůžou
lépe a hlavně dlouhodobě stabilizovat “vstupné
dobrovolné”!
Děkuji za rozhovor a těším se spolu se čtenáři Hlásky v Soběslavi na setkání osobní i
Setkání s hudbou.
S Petrem Hanzlíkem připravila
Jiřina Kocourková

VZP pokračuje v nové úřadovně v úterý
Dva dny v měsíci mohou klienti využívat služeb nového pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny, které je otevřeno v prostorách MěÚ Soběslav, náměstí Republiky 59, v zasedací místnosti, 2. patro, č. dv. 317.
Úřadovna nabízí v těchto prostorách obyvatelům města sběr všech dokumentů a také poradenskou činnost.
Klienti ji mohou navštívit vždy od 11:30 do 15:00 hodin pravidelně každé
1. a 3. úterý v měsíci, a to:
03.06.2014, 17.06.2014

07.10.2014, 21.10.2014

01.07.2014, 15.07.2014

04.11.2014, 18.11.2014

05.08.2014, 19.08.2014

02.12.2014, 16.12.2014

02.09.2014, 16.09.2014

červen 2014
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Duhové okénko
Potěšíme obyvatele Senior domu
Několikrát za rok s dětmi navštěvujeme obyvatele Senior domu. Nejinak to bylo o Velikonocích. S pásmem písniček, básniček
a tanečků zde vystoupily děti z hnědé třídy.
Pro babičky, které jsou také maminkami, přišly v květnu zazpívat a zahrát k jejich svátku hudební divadlo děti z červené třídy. Všem obyvatelům Senior domu přejeme krásné jaro a doufáme, že jim nosíme do jejich
domu vždy kousek sluníčka a potěšení.

„S jídlem si nehrajem“
Tak se jmenovala interaktivní výstava, kterou jsme s nejstaršími dětmi
v dubnu navštívili, a to ve městě Písek. Ale všechno bylo jinak. Děti si
mohly úplně se vším pohrát. Samy si připravily hostinu na velký stůl. Zahrály si na bicí nástroje,
které byly vyrobené z kuchyňského nádobí, klouzačka je svezla do žaludku,
tunel nebyl tunel, ale střevo. Zrcadla jim ukázala,
jak mohou být široké, když
budou jíst hodně sladkých
jídel. Velký zájem měly
o kombajn, mlýn a pekárnu, kde sledovaly, jak
vzniká chleba. Stali se
z nich mlynáři, pekaři i
prodavači, kteří si své vyrobené potraviny mohli prodat v obchodě. Byl to
zábavný a poučný výlet.

Hudební vystoupení dětí z hnědé třídy
Děti vystoupily s pásmem písní a tanečků na členské schůzi Svazu tělesně postižených místní organizace Soběslav v KD Národ. Domů si odnesly sladkou odměnu.
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50 let školního stravování v České republice
Letos uplyne 50 let od zavedení systému školních jídelen v tehdejším
Československu. V roce 1963 vydalo ministerstvo školství první vyhlášku, která stanovila výživové normy pro školní stravování.
Propracovaným systémem školního stravování může být Česká republika pro mnohé země, které službu školního stravování rodičům a školou
povinným dětem nenabízí buď vůbec, případně nabízí pouze v některých
regionech, vzorem.
V České republice se v letošním roce ve školních jídelnách stravuje
přes jeden a půl milionu žáků a studentů. Rodiče financují pouze potraviny, peníze na mzdy posílá MŠMT, provoz školních jídelen hradí jejich
zřizovatel.
Školní stravování v číslech: v roce 1953 bylo v ČR registrováno necelých 3500 školních jídelen, v roce 2013 je jich 8125. V roce 1953 se ve
školních jídelnách stravovalo kolem 300 tisíc strávníků, v roce 2013 je
jich 1 milion 650 tisíc.
V souvislosti s tímto
výročím jsme se pokusili
v naší mateřské škole přiblížit veřejnosti to, jak pedagogický personál spolu
s pracovnicemi kuchyně
společně podporují u dětí
vytváření správného postoje ke svému zdraví.
Rozvíjíme povědomí o
zdravém stravování a o
zdravém životním stylu
vůbec. Pro rodiče jsme ve středu 14. května uspořádali Den otevřených
dveří školní kuchyně. Při prohlídce měli možnost ochutnat jedno z jídel,
které je zařazováno do našeho jídelníčku. Děti s p. učitelkami v jednotlivých třídách připravily také něco dobrého na zub. Dále jsme díky dřívějším materiálům vzpomenuli, jak to vypadalo v mateřské škole
v minulosti. Ve třídě paní učitelky nastínily některé projekty zabývající se
rozšiřováním poznatků o zdravé stravě.

Za chlebíčkem do pekárny
V červené třídě jsme do projektu „Od zrníčka ke chlebíčku, od chlebíčku ke zdravíčku“ zařadili mnoho činností – grafické cvičení a hudebně
pohybovou hru „Kolo, kolo mlýnský“, pozorování zelených klasů obilí,
seli jsme zrní do záhonu, vyráběli jsme mouku v hmoždíři, malovali jsme
do „moukovničky“, krupičku jsme využili k výtvarnému tvoření, všemi
smysly jsme poznávali vlastnosti zrna a různých druhů mouky … S dětmi
často hovořil skřítek Obilníček, který nám prozradil cestu do „moukového království“. Kde to je? A co se tam dělá? Vnímavý čtenář již asi odhalil, že mám na mysli soběslavskou pekárnu Peta. Z domluvené
několikaminutové návštěvy byla nakonec úžasná exkurze! Pracovníci pekárny nás provedli prostory, kde kvasí chlebové těsto, předvedli nám, jak
se vyrábí rohlíky, přivoněli jsme si k čerstvě upečeným tyčinkám. Největší překvapení nás čekalo na konec ve velké ošatce – křupavé rohlíčky a
šneci! To si děti pochutnaly! Panu Koubovi a pracovníkům pekárny Peta
srdečně děkujeme, návštěva byla pro děti opravdovým zážitkem!
Kolektiv MŠ Duha
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MŠ Nerudova
„Strašidelná kouzelná noc“
Jako každým rokem pořádala naše mateřská škola již patnáctou „Kouzelnou noc“. Co to pro naše předškoláčky znamenalo? Děti přespaly
v mateřské škole bez svých maminek a tatínků ze čtvrtka 24. 4. na pátek
25. 4. Podmínkou účasti této akce bylo přijít v masce strašidýlka. Na děti
čekal odpoledne bohatý program. Po dobré večeři se strašidýlka vydala na
dlouhou cestu. Pověst o tom, jak bylo založeno město Soběslav, vyprávěl
dětem na školní zahradě poustevník, který jim připomněl, že se zde líbilo
pánům Rožmberkům, kteří tu postavili hrad a své domy. Jeden z nich, Petr
Vok, se zamiloval do zdejší Zuzanky a věnoval jí dům na náměstí. Dodnes
se prý v tomto domě Zuzanka objevuje v podobě Bílé paní, která střeží
poklad.

Děti – strašidla pozorně naslouchaly vyprávění a těšily se, jak půjdou
hledat Bílou paní, která jim ukáže cestu za pokladem. Ta byla značená pětilistou růží - znakem Rožmberků. Děti se vydaly na dlouhou cestu plnou
překvapení a zážitků. Bílá paní se objevila na kamenné hradbě na Promenádě u Rožmberského domu a ukázala jim cestu za pokladem. Děti na
oplátku zazpívaly písničku o Bílé paní - Na hradě Okoři. Koho ještě děti
po cestě potkaly? U Černovického potoka na ně čekal „Suchý vodník“,
který cestoval kolem Lužnice. Ten děti dovedl na náměstí k Morovému
sloupu, kde na ně čekala „Kouzelná babička“. Ta prozradila, že poklad
hlídá „Duch Truhlička“. Děti se naučily od babičky kouzelné zaklínadlo,
které jim pomůže ducha zahnat.
„Čáry, máry, hvízd, duchu truhličko zmiz!!! Jak vše dopadlo? Děti poklad našly a poctivě se rozdělily o čokoládové penízky. Všichni jsme se
vydali do naší školičky, kde na nás čekal nádherný ohňostroj. Pak už
všichni museli rychle do postýlek. Ráno na děti čekal k snídani výborný
perník, medaile a pamětní listy za statečnost.

Čarodějnický rej
Brzy ráno 30. dubna vítaly děti v naší mateřské škole dvě staré čarodějnice. Nebyl to den jako každý jiný, naši předškoláci se proměnili v ježiba-
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by, čaroděje a čarodějky. Mohl tak začít opravdivý čarodějnický rej. Jako
každým rokem dlouhý průvod všech malých čarodějů a čarodějek vyrazil
do centra města Soběslavi. O diváky nebyla nouze. Všichni kolemjdoucí
s nadšením pozorovali „mladé i staré“ ježibaby. Že to těm nejmenším slušelo, se můžete přesvědčit na fotografii, vždyť jim v ruce nechybělo ani
pořádné koště. Kdo viděl čarodějnický průvod, určitě byl velmi nadšen.
Řádění a tančení ježibab pokračovalo na školní zahradě. Čarodějnický rej
jsme si s dětmi pořádně užili.

Zpíváme pro radost - Senior dům

Oslava Dne matek se přiblížila. S předškolními dětmi jsme dopoledne
13. května navštívili babičky a dědečky v Senior domu v Soběslavi. Hudební pásmo plné veselých písniček a tanečků nadchlo všechny přítomné.
Děti s nadšením předvedly i mazurku, která byla určená právě babičkám.
Těm také přinesly přáníčka ke Dni matek a na oplátku jim ony ušily krásné plyšové myšky. Jako vždy velké poděkování paním kuchařkám, které
nám upekly dobrou buchtu. Velký dík patří Pavle Marešové, která se o nás
vždy dobře postará. Těšíme se na další spolupráci.

Kde je pětilistá růže?
Děti z hvězdičkové třídy a Sabinka (dárek od slovenských kamarádů)
pátraly po pětilisté růži na všech historických budovách a místech ve městě. Také rodiče pomáhali hledat, fotili a své objevy vystavovali na nástěnce v šatně. Všichni společně jsme se tak dozvídali a odkrývali minulost
našeho města nejen z pověstí, ale i z konkrétních staveb. Děti také zkoušely vymalovat znak Rožmberků. Pak se při vyprávění přenesly do minulých časů a vymýšlely každý svůj vlastní erb. S našimi objevy jsme
seznamovali sabinovské kamarády pomocí sdílených fotek. Pátrání jsme
zakončili Kouzelnou nocí.
Kolektiv MŠ Nerudova
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ZŠ Komenského
Dopravní soutěž à

V úterý 22. 4. 2014 se
konala na letišti dopravní
soutěž – jízda zručnosti. Ve spolupráci s DDM
v Soběslavi jsme připravili trať s překážkami,
kde všichni závodníci předvedli, jak obratní a šikovní při jízdě na kole jsou. Počasí nám letos přálo. Sešlo se celkem 22 žáků z 5. – 8. ročníků.
Soutěžili ve dvou kategoriích. Všichni se snažili,
a patří jim poděkování za účast i za pěkné výkony.
Výsledky:
I. kategorie:
dívky:
chlapci:

II. kategorie:
dívky:

chlapci:

1. Alena Ondřejová
2. Kateřina Havrlantová
1. Tomáš Bauer
2. Václav Petráň
3. Kamil Siner
1. Michaela Šenová
2. Andrea Píchová
3. Denisa Homolová
1. Jakub Arnošt
2. Lukáš Menhart
3. Filip Říha
R. Bláhová

Finálový florbalový turnaj à

V Praze se ve dnech 29. 4. a 30. 4. 2014 konal finálový florbalový turnaj dívek a chlapců.
Šanci zúčastnit se tohoto turnaje mělo šest nejlepších dívčích a chlapeckých týmů z Čech a
Moravy.
Komety Soběslav vyhrály ve své skupině se
ZŠ Lutín poměrem 4:1 a prohrály se ZŠ a MŠ
Těšany 1:5. O pořadí rozhodovalo skóre, protože všechny týmy měly stejný počet bodů. První
hrací den jsme skončily na třetím místě, neboť
rozdíly v počtu vstřelených a obdržených gólů
byly minimální.
Druhý hrací den jsme bojovaly o účast v semifinále proti ZŠ Campanus. V opět velice vyrovnaném utkání jsme podlehly 3:4 a čekal nás
zápas o 5. místo. Toto utkání se nám moc nepovedlo a skončilo tak 1:3 v náš neprospěch.
Již samotná účast na turnaji pro nás byla velkou odměnou, dále pak krásné ceny pro všechny zúčastněné týmy a program, který nelze
opomenout - včetně návštěvy kina a restaurace,
doprovodných soutěží během celého turnaje.
Tento florbalový rok byl díky Kometám pro
naši školu výjimečný. Právem jim patří poděkování za to, jak si na jednotlivých turnajích vedly.
I. Klimešová

Střípky ze
ZŠ E. Beneše
Školní kolo rybářské
olympiády
V úterý 22. dubna se na naší škole uskutečnilo školní kolo rybářské olympiády. První místo
obsadil David Novák z 8.B, druhé místo Jiří Petržilka také z 8.B a na třetím místě skončil Josef
Havlíček ze 7.A.
Blahopřejeme.
Mgr. Monika Váchová

Sběr papíru
Dne 25. dubna proběhl na naší škole sběr papíru. Celkem bylo nasbíráno 9343 kg.
Na 1. stupni se jako třetí umístili žáci 3. A,
kteří přinesli 681 kg. Druzí – žáci 4. A sebrali
924 kg a nejpilnější byli žáci 3. B s 1242,5 kg
papíru. Mezi jednotlivci byl na třetím místě Tomáš Hajíček z 2. B s 212,5 kg, druhý byl Karel
Bezpalec ze 4. B s 247 kg a první se umístila
Petra Jindová ze 4. A s 548 kg.
Na 2. stupni se jako třetí umístila 6. A s 532
kg, druhá skončila 9. B s 823 kg a první byli žáci
7. B, kteří odevzdali 906,5 kg papíru. V jednot-

livcích byla na třetím místě Věra Pekařová ze
7. B se 184 kg, na druhém místě Nikola Laňková z 8. A s 326 kg a jako první se umístila Zdena
Boháčová ze 7. B, která sebrala 646,5 kg.
Děkujeme všem, kteří na školní dvůr přinesli
jakékoli množství starého papíru a žákům 9. B
za zajištění sběru.
Mgr. Eva Radostová

Den Země – 5. B
V pátek 25.4. jsme vyšli na vycházku do přírody. Cílem bylo dozvědět se něco o přírodě a
životním prostředí. V 8:00 hodin jsme se sešli
pokračování na str. 12
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Střípky ze ZŠ E. Beneše
dokončení ze str. 11

před naší třídou. Paní učitelka přinesla dřevo na
oheň, které jsme si rozdělili do batohů. Vyrazili
jsme po cestě směrem k plovárně, kterou jsme
minuli a pokračovali k Pilátu až do Svákova.
Zde proběhla akce, kterou si připravila firma
Lesy ČR.
Na začátku trasy nám sokolník ukázal orla
skalního a zajímavě o něm vyprávěl. Nakonec
nechal prostor i na otázky a my jsme se mohli
ptát. K dalšímu stanovišti jsme prolézali norou
(k tomu byl použit průlez válcovitého tvaru v
khaki maskovací barvě). Zde jsme skládali dva
listy jako puzzle. Následující stanoviště bylo o
myslivosti. Nejprve jsme přiřazovali k obrázkům zvířat jejich mláďata a další spolužáci jejich názvy. O každém zvířeti jsme se dozvěděli
něco zajímavého a přednáška končila ukázkou
paroží a kůže kuny skalní. U čtvrtého stanoviště
jsme viděli těžbu dřeva s ukázkou stroje na od-

voz z lesa. Hned vedle praktické ukázky bylo
přiřazování a určování stromů a jejich plodů. Na
posledním místě jsme si povídali o odpadech a
chování v přírodě.
Milé bylo, že jsme každý dostali odměnu za
splnění všech úkolů na stanovištích. Po rozloučení jsme se vrátili zpět na plovárnu, kde jsme
rozdělali oheň a opekli si špekáčky. Poté jsme
se rozdělili na dvě skupiny. První hrála fotbal a
druhá vybíjenou. Pak už byl čas vrátit se do
školy.
Velký dík patří zaměstnancům Lesů ČR, kteří
pro nás tuto akci připravili. Já jsem si odnesl krásné vzpomínky a myslím, že i celý zbytek třídy.
Marek Smolík

Pohár rozhlasu
Dne 12. 5. se uskutečnilo v Táboře okresní
kolo Poháru rozhlasu. Naše škola si vedla následovně: ml. žákyně obsadily 10. místo, st.
žáci 8. místo, st. žákyně 7. místo a ml. žáci 2.
místo. Družstvo ml. žáků postupuje do krajské-

Informace z DDM červen 2014
„Kočičí rekord“
Zápis do České knihy rekordů se podařil našemu
DDM, když v rámci 10. jubilejní výstavy prací členů
zájmových kroužků keramiky v Rožmberském domě
v Soběslavi, komisař z Agentury Dobrý den Pelhřimov napočítal úctyhodných 396 keramických koček. Všechny vyrobili členové zájmových
kroužků keramiky během posledních deseti let. Na výstavě bylo možno
vidět kočky různých velikostí, placaté, hranaté, tlusté i hubené.
Slavnostní vernisáže k otevření výstavy se zúčastnilo 246 osob. Zápis
do České databanky rekordů byl zaregistrován 25. dubna 2014.
Poděkování patří nejen všem zúčastněným, ale i sponzorům, kteří tuto
akci podpořili: Ing. Květa Süsserová Soběslav, Agentura Cyklistika s.r.o.
Tábor, Inter snack a.s. Choustník.

 Soběslavský domeček zaslal tři keramická díla do 9. ročníku dob-

ročinné dětské umělecké přehlídky a soutěže s názvem: ,,To je hlína“. Nadační fond Modrá Rybka se rozhodl vytvořit projekt, díky
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ho kola v Táboře. Všichni žáci podali velmi
dobré výkony.
Mgr. Dana Vorlová

Úspěch mladých cyklistů
V úterý 13. 5. se zúčastnila dvě družstva
žáků naší školy okresního kola dopravní soutěže. V pěti disciplínách (jízdě na dopravním hřišti,
jízdě zručnosti, první pomoci, testech z pravidel
silničního provozu a práci s mapou) si žáci vedli
zkušeně a hodiny přípravy zúčtovali v umístění
mezi nejlepšími třemi týmy z celého okresu.
V mladší kategorii Vendula Benáková, Katka
Bílá, Marek Doucha a Michael Švadlena obsadili
2. místo. Jejich starší spolužáci ve věku od 13 do
15 let získali 180 trestných bodů a celkově skončili na třetím místě. Byli to: Amálie Šťastná, Zuzana Srncová, Jiří Brt a Jan Soukup. Posledně
jmenovaný patřil mezi naše nejlepší jednotlivce,
když obdržel pouze 39 trestných bodů.
Všem gratulujeme s přáním navázat na podobné výkony i v příštím roce.
Mgr. Lenka Kubešová

němuž se soutěžní dětská dílka vydraží a získané finance pomohou zaplatit školné dětem v Indii, které by se jinak do školy nedostaly.
Slavnostní zakončení letošního ročníku proběhlo 26. 4. ve studiu
Švandova divadla v Praze. Soběslavský domeček získal dvě ocenění, a
to Barbora Plášilová 2. místo a Veronika Papačová 1. místo, každá ve
své věkové kategorii. Vyhlášení výsledků se zúčastnil výtvarník Šimon
Caban, herec Filip Čapka a fotograf Robert Vano. Ke krásné slavnostní
atmosféře přispělo vystoupení skupiny Čechomor. Večerem provázel a
diplomy předával moderátor Pavel Anděl.

 V pondělí 2. 6. od 9.30 pořádáme hodin v parku u DDM v rámci

Dne dětí zábavné dopoledne pro mateřské školy, od 13.00 pro děti
základních škol.

 Na pondělí 9. 6. zveme všechny příznivce šachu na Šachový turnaj.
Registrace účastníků je od 15.00 hodin.

 V sobotu 14. 6. v rámci Krajského přeboru v házené pořádáme turnaj
mladších dorostenců. Program:
9.00
DDM Soběslav - Sezimovo Ústí
10.00
Č. Budějovice - Strakonice
11.00
DDM Soběslav - Strakonice
12.00
Sezimovo Ústí - Č. Budějovice
13.00
DDM Soběslav - Č. Budějovice
14.00
Strakonice - Sezimovo Ústí

 V termínu od 18. do 22. 8.2014 nabízíme příměstský tábor s anglič-

tinou pro děti od 6 let.
Jedná se o dopolední výuku angličtiny hrou a zařazením výtvarných
technik. Provozní doba tábora od 8.00 do 16.00 hodin.
V případě zájmu se informujte osobně nebo na tel. 381 522 013,
606 200 085, nejpozději do 13. 6. 2014.
Jaroslava Kohoutová
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Střední škola řemeslná přivítala soutěžící z celé České republiky
Stalo se již dlouholetou tradicí, že střední
škola, jejíž žák se umístí na 1. místě v Celostátní
odborné soutěži žáků v oboru Opravář zemědělských strojů, se stane pořadatelem dalšího ročníku této soutěže.
V loňském roce vyhrál v Bruntále žák naší školy David Novotný, díky
čemuž se stala naše škola pořadatelem letošního ročníku soutěže, která již
dlouhou řadu let probíhá v rámci projektu „České ručičky“.
6. a 7. května 2014 se do soběslavské Střední školy řemeslné dostavilo
29 soutěžících ze středních škol z celé České republiky. Žáci naší školy
letos nesoutěžili. Podle pravidel se nesmí soutěže zúčastnit žáci pořadatelské školy z důvodu zachování objektivity, protože hodnocení
soutěžních úkolů provádí učitelé této školy.
Na přípravě soutěže se podíleli téměř všichni pracovníci školy. Připravili propozice, zázemí a témata soutěžních úkolů, které vycházely z náplně učiva oboru Opravář zemědělských strojů. V letošním roce se soutěžilo
v těchto disciplinách: svařování, opravy motorů, kování, ruční obrábění,
strojní obrábění, test – pravidla silničního provozu, test – poznávací a test
teoretických znalostí.
Z důvodu anonymity si soutěžící vylosovali čísla, pod kterými plnili
zadané úkoly. Na každou soutěžní disciplínu měli žáci stanovený časový
limit 30 minut.
Po skončení soutěže bylo provedeno vyhodnocení jednotlivých soutěžních disciplín a sestaveno pořadí podle dosažených
bodů. Vítězem soutěže se stal Lukáš Uhlíř,
žák České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy. Zástupce vítězné školy
přijal symbolický putovní dres soutěže a potvrdil pořadatelství soutěže humpoleckou
školou v příštím školním roce.
Slavnostní vyhlášení pořadí a předání
cen proběhlo ve Společenském centru So-

běslavska za účasti zástupců sponzorů. 3. cenu předal zástupce projektu
„České ručičky“ ředitel Střední zahradnické školy Rajhrad PaedDr. Marek Kňažík, 2. cenu předal starosta města Soběslav Ing. Jindřich Bláha a 1.
cenu člen Rady Jihočeského kraje pro školství JUDr. Tomeš Vytiska. Jihočeský kraj, zřizovatel školy, byl i největším sponzorem soutěže.
Za Střední školu řemeslnou a Základní školu, Soběslav, Wilsonova
405 děkuji všem sponzorům za finanční i věcnou podporu, bez které by
uspořádání soutěže nebylo možné:
Jihočeský kraj, Ministerstvo zemědělství ČR, město Soběslav, ESAB
VAMBERK, s.r.o., UNISVAR CZ s.r.o., B+J Power, s.r.o., elektro –
MAXERA s.r.o., SOME Jindřichův Hradec s.r.o., FERT a.s., Linde Gas
a.s., FARMA DRS, Debrník, GARNEA, a.s., Neplachov, JASANKA,
s.r.o., Skopytce – Chabrovice, REPROGEN, a.s., Planá nad Lužnicí,
EUROFARMS s.r.o., Fuchs Oil Corporation (CZ), spol. s r.o., KAFKA
TRANSPORT a.s.
Ing. Darja Bártová, ředitelka školy

Zpráva o ukončení projektu „Rolnička – nová šance pro osoby se zdravotním postižením“
· Získat pracovní dovednosti pro osoby bez praxe
· Připravit osoby s postižením na jejich novou roli zaměstnance
· Podpořit udržitelnost vytvořených pracovních míst pro OZP na chráně-

ném trhu práce

Jaké jsou hlavní výstupy a úspěchy projektu?

Dne 30. dubna 2014 ukončila Diakonie ČCE – středisko Rolnička
dvouletý projekt podpořený Evropským sociálním fondem „Rolnička –
nová šance pro osoby se zdravotním postižením“, číslo:
CZ.1.04/3.3.05/75.00008

· Bilanční a pracovní diagnostikou bylo podpořeno 6 osob
· Základní pracovní program absolvovalo 7 osob, z nich 6 jej úspěšně

Komu byl projekt určen?

· Praktické kurzy v chráněné dílně si vyzkoušelo 21 osob
· 18 osob se zúčastnilo motivačních kurzů, odborného vzdělávání a job

Cílovou skupinou projektu byly osoby se zdravotním postižením, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím
stupni (tzn. plně invalidní) z důvodu mentálního a kombinovaného postižení a osoby částečně invalidní z důvodů jiného zdravotního postižení.
Projekt byl otevřen i osobám, které jsou rozhodnutím úřadu práce uznány
zdravotně znevýhodněnými.

Jaké byly cíle projektu?
Hlavním cílem projektu bylo zlepšit pracovní integraci osob se zdravotním postižením, a to těmito dílčími cíli:
· Vytvořit nová pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením
· Zvýšit odbornou kvalifikaci cílové skupiny
· Pomocí speciálního vzdělávacího a motivačního programu zvýšit šance OZP na trhu práce
Starokatolická obec Soběslav pořádá pro veřejnost přednášku
známého religionisty Doc. ThDr. IVANA ŠTAMPACHA „Máme
se bát Islámu? - Fundamentalismus v náboženství“. Přednáška se bude
konat v úterý 17. června od 18:00 hod. v kostele ČCE, ul. 28. října
(nedaleko vlakového nádraží). Všichni jsou srdečně zváni.

dokončilo
klubu

· Pracovní praxi ve firmách vykonalo 6 osob
· Bylo vytvořeno 5,13 pracovního úvazku v Rolničce pro 11 osob
· 2 účastníci projektu získali pracovní místo na volném trhu práce

(BAUMAX ČR s.r.o. a bezpečnostní agentura Gustava Němce)

· Celkem se projektu zúčastnilo přes 50 osob se zdravotním postižením

Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost, oblast podpory 4.3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce
TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF
PROSTŘEDNICTVÍM OP LZZ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.
Mgr. Monika Macáková, projektová manažerka

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat řidiči autobusu panu Ivanu Vaškovi, který dne 14. 5. 2014 nalezl ve svém autobuse zapomenutou peněženku. Prostřednictvím dispečera pana Koblasy mi byla peněženka
v pořádku vrácena. Srdečně děkuji.
Voráčková V.
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Poslední šance vyhrát!
Nemusíte se jet podívat na závody kačenek osobně,
přesto můžete vyhrát 2 víkendové pobyty rodin na Šumavě a další hodnotné ceny!
8. června v 15 hodin budou žluté kachničky hozeny do divoké vody
v Českém Vrbném. První v cíli vyhrávají svým majitelům ceny. Za 50 Kč
si můžete koupit tu svou na www.gpkachnicky.cz či v městské knihovně
a těšit se či přijet osobně fandit. Pro rodiny bude připravený dobrovodný
program, divadlo, vyrábění.
Závody Grand prix kachničky jsou registrovanou veřejnou sbírkou a
všechny peníze pomůžou zajistit terénní služby rodinám dětí s postižením a s poruchou autistického spektra prostřednictvím neziskových organizací I MY, o.p.s. a APLA JC. Hlavním organizátorem a dárcem je
Hřiště BezBot. Děkujeme!
Více info Klára Csirková I MY, o.p.s.
Tel. 775 162 898

DOBROVOL 2014
Sobota 14. 6. 2014
Plovárna v Soběslavi
Plovárna v Soběslavi ožije v sobotu 14. června aktivitou mladých
a pro mladé. Od 14 hodin zde dobrovolnické centrum Rolničky pořádá Festival Dobrovol, který je určen na propagaci dobrovolnictví na
Táborsku. Výtěžek z akce bude použit na letní tábor pro děti a dospělé s postižením pořádaný samotnými dobrovolníky.
Dobrovolnické centrum střediska Rolničky se svými dobrovolníky
pořádá na Plovárně v Soběslavi v sobotu 14. června festival
DOBROVOL 2014. Návštěvníci se mohou těšit na odpoledne plné her
a zábavy. Pro děti bude připravena olympiáda a vystoupení BMX –
bike show. Budou si moci vyzkoušet i výzbroj amerických fotbalistů.
Večer vystoupí kapely Peshata, Hodně Podně, Lekses nebo Klika ven.
Výtěžek z tohoto festivalu bude použit na letní tábor dětí a dospělých s postižením, který již několik let pořádají samotní dobrovolníci.
Začátek je ve 14:00.
Vstupné – 50 Kč dospělí; 20 Kč děti
Festival se koná za každého počasí.
Kontaktní osoba:
Kateřina Melenová – dobrovolnické centrum
Tel. 725 333 459
e-mail: dobrovolnicke.pobyty@rolnicka.cz

Okénko Soběslavské chasy mladé
Stavění máje
Opět bylo před 30. dubnem, a tak se Soběslavská chasa mladá znovu
sešla na přípravu májky. Statní chlapci obrušovali kmen a něžné dívky
zdobily špičku mašlemi, popřípadě vyráběly věnec z větviček, které jim
chlapci přivezli z lesa.
Když nadešel 30. duben, skoro celá parta se sešla hned ráno, aby samozřejmě přichystala náměstí k odpolední slavnosti. Musely se postavit
stánky a pódium. Vše se stihlo včas, počasí nám zatím přálo a měli jsme
dobrou náladu. To jsme však nevěděli, co nás čeká…
Jakýsi kazisvět si řekl, jaké by to bylo krásné, kdyby zničil všechnu
dosavadní práci a uřízl z májky asi pět metrů. Prvotní pocity byly smíšené… Kdo to byl? Proč by to dělal? Nakonec jsme však nad tím jen mávli
rukou a byli jsme rádi, že ji alespoň nezničil celou, a pouze jsme se tomu
zasmáli. Uříznutou májku ale museli chlapci napravit, poněvadž byla
uříznutá tak nešikovně, že museli znovu nasadit špičku. Pak došlo na
samotné stavění.
V půl třetí se všichni sešli a nastala hromadná příprava. Holky si rozdělily role, která ponese věnec a která se bude jen dívat, jak se nese a uzavírat tím průvod. Kluci si pak vzali do rukou samotnou májku. Tímto
chceme poděkovat kazisvětovi, byla o dost lehčí. Když jsme dorazili na
náměstí, na májku chlapci začali navazovat provazy. Po samotném vztyčení májky, s velkou pomocí statných mužů z náměstí, přišlo na řadu nacvičené vystoupení nás, Soběslavské chasy mladé. I když se v něm
vyskytly menší chybičky, publikum nás i přesto obdařilo a velmi potěšilo
potleskem.
Nakonec jsme až do časných ranních hodin, jako každý rok, májku hlídali jako ostříž, kdyby se snad kazisvět rozhodl vrátit… Ale naštěstí se nevrátil, a tak jsme si stavění máje znovu velice užili.
Radka Dušková, www.chasamlada.info
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PROGRAM RC SOBÍK - ČERVEN
PONDĚLÍ
· 8.30 - 11.30
· 18.00 - 19.30

SOBÍKŮV HLÍDACÍ KOUTEK (rezervace do pátku na tel. 728 318 857)
ANGLIČTINA dospělí (Jeden jazyk nestačí)

ÚTERÝ
· 9.00 - 11.30
· 15.00 - 15.55
· 16.00 – 16.55

HERNA S PROGRAMEM: Cvičení rodiče a děti 1-4 roky + volná herna
TANEČKY 3-6 let ‚Koťátka‘
TANEČKY 3-6 let ‚Berušky‘

STŘEDA
ZAVŘENO
ČTVRTEK
· 9.00 – 11.30
· 18.30 – 20.00

HERNA S PROGRAMEM: Písnička/Říkanka 1-4 roky + volná herna
ANGLIČTINA dospělí (Jeden jazyk nestačí)

PÁTEK
· 9.30 – 11.30

VOLNÁ HERNA (po dohodě, na objednání)
ČERVNOVÉ AKCE
· ČT 12.6. 8.00 Výlet do ZOO Ohrada na Hluboké
· ST 18.6. 17.00 Přednáška - MOUDRÉ PODNIKÁNÍ ŽEN
aneb JAK PODNIKAT V SOULADU SAMA SE SEBOU

RC SOBÍK, Tyršova 278, Soběslav, tel.: 728 318 857, 777 933 219
FACEBOOK (‚Rodičovské centrum Sobík‘)

ZPRÁVIČKY Z RC SOBÍK
Letošní Čarodějnice se Sobíkem se nám bohužel díky nepřízni počasí
nevydařily tak, jak jsme je naplánovali, ale i přesto si děti dotvořily čarodějnici, soutěžily a místo opékání špekáčků si alespoň zatancovaly, zasoutěžily a pohrály v herně RC Sobík. Sobíkovu čarodějnici jsme spálili
ve středu 30. 4. na letišti.
Na konci dubna nás v herně navštívil kocourek Adrian se svou majitelkou paní Hastrmanovou. Ta se věnuje felinoterapii již několik let, a tak se
maminky mohly dozvědět zajímavé informace o této léčebné metodě kontaktu člověka s kočkou. Děti si přítomnost kocourka v herně užily, kocourka si se zájmem prohlížely a hladily. Děkujeme paní Hastrmanové a
kocourkovi Adovi za příjemný zážitek.
Začátkem května proběhlo v RC Sobík již druhé setkání s Kristinou
Zůbkovou a tentokrát se povídalo na téma „28 dní úspěchu, aneb Cyklický život ženy“. S Kristinou Zůbkovou se do prázdnin sejdeme ještě jednou a tématem bude ‚MOUDRÉ PODNIKÁNÍ ŽEN aneb JAK
PODNIKAT V SOULADU SAMA SE SEBOU‘. Zveme proto maminky
a ostatní ženy, které se chtějí (kromě jiného) dovědět, jak podnikat v souladu sama se sebou a užít si příjemný podvečer ve společnosti ostatních
maminek, do naší herny ve středu 18. 6. 2014 od 17.00 do 21.00 h.
V květnu nabídl RC Sobík maminkám novou službu „Pedikúru s hlídáním“, a tak se na jedno dopoledne proměnila malá herna na ‚salon krásy‘ a
maminky se mohly v klidu oddat do rukou pedikérky. Děti si zatím hrály
ve vedlejší velké herně pod dohledem personálu RC Sobík. Tuto službu
nabídneme maminkám opět v červnu, zájemci budou o termínu včas
informováni.
Koncem května si maminky mohly nakoupit na naší BURZE dětských
oděvů a poslechnout si přednášku na téma „Vývoj komunikačních schopností dítěte, možnosti jeho stimulace, logopedická péče.“
Ve čtvrtek 12. 6. 2014 pozveme všechny rodiče a děti na výlet autobusem do ZOO Ohrada na Hluboké. Zájemci se mohou hlásit na tel.
728 318 857. Sraz bude v 8 h u Penny v Soběslavi, předpokládaný návrat
je mezi 12 – 13 hod.
O letních prázdninách nabízíme SOBÍKŮV PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
pro děti 2 – 10 let, který se koná ve dvou turnusech: I. 21. 7. – 25. 7. 2014 a
II. 28. 7. – 1. 8. 2014, od 8 do 12 hod.
Během prázdnin bude provoz RC Sobík omezen, aktuální program se
dozvíte na Facebooku. V herně při pravidelném programu se na Vás budeme opět těšit po prázdninách. Přejeme všem příznivcům klidné léto, příjemně strávenou dovolenou a dětem krásné prázdniny.
Za RC Sobík Ivana Hamajová a Věra Podlahová

Je květen, máj - lásky čas, ledoví muži sice
ještě nepřišli, zato deštíčku si užíváme dost a
vzpomínáme na krásné počasí v dubnu, které
jsme si obzvlášť užili. Možná je to tím, že se
naše čarodějnice hodně snažily a odehnaly mraky, které nám hrozily svou nevlídnou, bouřkovou barvou. Vyšlo počasí, nálada byla veselá,
muzika hrála a čarodějnice si užily krásného
dne. Večer už ale opět začaly mraky vylézat, a
tak se čarodějnice a divé ženy stáhly opět do
svých slují a doupat, aby počkaly do dalšího roku
na čarodějnické řádění. Nyní jsme ale v měsíci
květnu, a to bychom neměli zapomenout, že
všechny naše maminky slaví svůj svátek. Některé dostanou kytičku, jiné něco sladkého, ale naše
maminky dostaly blahopřání od dětiček z MŠ
Nerudova, MŠ Duha a ZŠ Komenského. Všechna vystoupení byla moc hezká, těžko bych vyhodnotila to nejlepší, možná právě proto, že vše
bylo od srdce a opravdu z lásky, a to nejen od
dětí, ale i od jejich paní učitelek a vychovatelek,
které s nimi vše nacvičovaly. Moc jim všem za to
děkujeme!
Lada Haplová

â

16

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČNÍ
VÝSTAVOU KERAMIKY
Jak jsme slíbili v minulém čísle, rádi se vracíme k
vernisáži 10. výstavy soběslavských keramiků, která
proběhla 25. 4. Pro výroční výstavu bylo zvoleno
téma pravidelně ztvárňované po celá léta – kočky. V
předním výstavním sále byly instalovány téměř čtyři
stovky koček (komisař pelhřimovské agentury Dobrý den, která vede
Českou knihu rekordů, jich napočítal 396), ve druhé pak ukázky další
tvorby dětí i dospělých z keramických kroužků a kurzů místního DDM
vedených Janou Povondrovou. Výstavu jsme pořádali ve spolupráci se
soběslavskou pobočkou Domu dětí a mládeže Tábor (tou je místní „Domeček“ od 1. 1. 2014), poprvé proto na zahájení promluvil i ředitel táborského DDM Mgr. Josef Musil. Příjemnou atmosféru vernisáže, kterou
navštívilo rekordních 246 lidí, ukazují přiložené fotografie.

červen 2014
ROŽMBERSKÝ DŮM SE DVĚMA
EXPOZICEMI

Od 27. 5., kdy proběhla třetí soběslavská muzejní
noc (o ní blíže v příštím čísle), nabízí Rožmberský
dům dvě stálé expozice. Příroda Táborska je v současnosti nejrozsáhlejší přírodovědnou expozicí v jižní části Čech. Nově k ní přibyla uměleckohistorická
expozice Soběslav – město pětilisté růže, přibližující dobu zdejší více než 400 let trvající vlády Rožmberků i jejich „druhý život“. K nejcennějším exponátům patří restaurovaná gotická skříň z věže
kostela sv. Petra a Pavla, která byla po více než sto letech znovu osazena
původní zdobenou římsou, zámkem a kováním. Poprvé je vystavena také
restaurovaná plastika archanděla Michaela z hlavního oltáře kostela sv.
Marka, k vidění je i oltářní obraz z tohoto kostela, který byl dosud umístěn
ve veselském Weisově domě. Náročným restaurováním prošel také prapor
Zpěváckého spolku Petr Vok, který jsme získali darem od místních baráčníků. K výstavě je připraven lektorský program Rožmberkové a renesance určený pro žáky základních a středních škol, zájemci o něj se musí
předem objednat telefonicky anebo e-mailem (na adresu stovicek@husitskemuzeum.cz). Obě expozice se nacházejí v 1. patře Rožmberského
domu, díky novému výtahu je však patro přístupné i pro vozíčkáře.

OBNOVENÁ KRÁSA

Scéna Kočky na pláži

Jak je již uvedeno, ozdobou nové rožmberské expozice je hned několik nově restaurovaných uměleckých děl. Právě restaurování a konzervování sbírkových předmětů je pak věnována naše hlavní letošní výstava
nazvaná Obnovená krása. Jsou to totiž právě konzervátoři a restaurátoři
(ať už naši zaměstnanci nebo externí spolupracovníci), kdo obnovují původní krásu sbírkových předmětů muzea. Soběslavská instalace výstavy
je upravenou verzí stejnojmenné výstavy, která byla v loňském roce prezentována ve výstavních sálech Husitského muzea ve staré táborské radnici. Zvláště v době uzavření národopisné expozice ve Smrčkově domě
jistě zaujme část interiéru blatské světnice, kterou doplní další ukázky
restaurování nábytku. Podrobně budou představeny metody konzervace a
restaurování archeologických nálezů, chybět nebude ani ukázka mincí
tzv. soběslavského pokladu. Novinkou soběslavské výstavy bude několik
restaurovaných sakrálních plastik a především právě restaurovaný prvotisk – Pražská bible, jeden z nejcennějších svazků našich historických
knihovních fondů. Výstava bude v Rožmberském domě k vidění od 1. 6.
do 10. 8., jsou připraveny i dvě komentované prohlídky s odborníky.
První z nich, nazvaná Jak se restaurují archeologické nálezy, proběhne
ve středu 11. 6. od 17:00, zasvěceným průvodcem bude doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc., vedoucí Archeologického oddělení Husitského muzea.
Na červenec potom plánujeme prohlídku, jak se restauruje nábytek, s naším restaurátorem Martinem Kovářem.

VE VESELÍ VYSTAVUJÍ PEDAGOGOVÉ ZUŠ
Veselský Weisův dům kromě stálých expozic Z pokladů muzea a Pamětní síň Karla Weise nabízí od 5. do 29. 6. výstavu maleb bývalých i
současných pedagogů výtvarného oboru Základní umělecké školy ve Veselí n. L. Na výstavě s příznačným názvem Pedagogové se scházejí díla
akademického malíře Ladislava Rektorise, akademického malíře Teodora Buzu a Mgr. Andrey Frídové. Slavnostní zahájení výstavy, pořádané ve
spolupráci se ZUŠ Veselí n. L. k 40. výročí založení školy coby samostatné instituce, proběhne ve čtvrtek 12. 6. od 16:00.
Vystoupení souboru Pohroma

Dort z táborského cukrářství U Veselých inspirovaný plakátem výstavy
Porcování dortu se ujaly Jana Líkařová a Jana Povondrová
(foto D. Abazid a J. Líkařová)

PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM
Již podvanácté Vás zveme také na výpravy do přírody. Celkový program exkurzí najdete v letácích, které jsou k dispozici v muzeu, anebo na
internetových stránkách www.blatskemuzeum.cz. V červnu jste zváni na
následující akci:
· sobota 14. 6. - Za vodními a mokřadními rostlinami do Třeboně
prohlídka Sbírky vodních a mokřadních rostlin třeboňského pracoviště
Botanického ústavu Akademie věd ČR (největší svého druhu v Evropě)
a blízké lokality Mokré louky s historickými dřevěnými seníky
vedoucí: Mgr. Andrea Kučerová, Ph.D., sraz: Třeboň-lázně, žst. 10:00
možnost dopravy vlakem: Soběslav 9:17 – Veselí n. L. 9:27 / 9:33 (přestup) – Třeboň-lázně 10:02
Na všechny muzejní akce Vás i za své kolegy srdečně zve
RNDr. Daniel Abazid, vedoucí BM
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ČAROFEST- REPORT
Na poslední den v měsíci dubnu se těší nejen
děti, ale i dospělí. A jak to letos vypadalo na soběslavském letišti?
Jak bylo dlouho dopředu avizováno, letošní
slet čarodějnic se konal na letišti. Od odpoledních hodin probíhaly přípravy v podobě stavění
barů, hranice a soutěžních stanovišť. Návštěvníci se od začátku programu jen hrnuli a děti byly
natěšené na to, co je čeká za soutěže. Na začátku
hry dostalo každé dítě medaili, a když splnilo
všechny úkoly, každý dostal malou odměnu.
Skákání v pytli, malování, házení na terč, slalom, švihadla, chůdy, shazování plechovek a
další soutěže vykouzlily dětem na tváři nebojácný úsměv a jejich nadšení rodičům i organizátorům udělalo velkou radost. Po skončení soutěží
přišla na řadu ještě Mašinka, kdy jsme společně
s dětmi tančili na známé chytlavé tóny. Nakonec
DJ pustil další písně a děti byly nadšené, že mohou ukázat své taneční dovednosti.

s námi po celý koncert. Děti se stále nevzdávaly
a ty nejvytrvalejší tančily i s námi.

Po programu pro děti následovalo zapálení
čarodějnické hranice, kde se seběhli všichni
návštěvníci, aby si mohli užít chvilku nostalgie
a pohody. Následně už se kupily davy lidí před
pódiem, kdy odstartovala kapela Náhodný Výběr (Steel Rack) hudební program. V tuto chvíli
byla návštěvnost ještě větší.
Punk-rockové písničky strhly nejen dospělácké
publikum, ale i děti vydržely a tančily jako o závod. Po hodině skvělého poslechu vystřídala
kluky kapela Hodně Podně. Za mě musím říci,
že se hrálo skvěle. Atmosféra, kterou fanoušci
vytvořili, byla k nezaplacení a my jsme si koncert moc užili. Tímto bych chtěla poděkovat
všem, kteří se na nás přišli podívat a vydrželi

I když se po našem vystoupení ohlásila zima,
českobudějovickou kapelu Krize Středního
Věku to nezastavilo a i oni nám předvedli vynikající výkon v podobě rock-rock´n´rollové hudby. Hudební program zakončila místní kapela
Garant, kterou si užili nejen fanoušci
power-metalového žánru. Výběr kapel byl vcelku rozmanitý, a tak si každý posluchač přišel na
své. Poděkování patří i DJ Pekárnovi, který se
staral o celodenní hudební podklad, písně pro
děti a poskytl nám mikrofony za účelem moderování, o které se spolu se mnou staral Tiffy Jay
(Kamil Šourek) a v neposlední řadě velký dík
zvukaři Petru Tíkalovi.

I přes drobné či větší organizační chyby za
sebe můžu zhodnotit Čarofest jako zdařilou
akci. Snad se příští rok zase na letišti všichni
sejdeme, abychom společně dodrželi tuto zábavnou tradici. Ještě bych chtěla poděkovat
všem dobrovolníkům, kteří se postavili na stanoviště pro děti a pomohli tak tomu, že si děti
tento den mohly užít. Zvláštní poděkování patří
Petru Přibylovi, který se podílel z velké části na
tom, aby tato akce vznikla. Samozřejmě nesmím zapomenout na Aero klub Soběslav. Další
sponzoři této akce byli Budějovický Budvar,
Stock Plzeň, Semtex a Autovrakoviště Soběslav
a největší díky si zaslouží MĚSTO SOBĚSLAV
a vy všichni, kteří jste dorazili a podpořili tuto
akci.
Nina Cibulková

Na Svákově vyroste nová rozhledna
První úvahy o stavbě rozhledny na Svákově
začaly už v roce 2011. Podnětem pro výstavbu
rozhledny byly připomínky návštěvníků Svákova k zachování výhledu na město ze Svákovského hradiště. Byl proveden archeologický
průzkum, ve spolupráci s archeology vybráno
místo pro umístění rozhledny a Ing. Miroslav
Pantoflíček zpracoval projekt, který následně
rozpracoval statik Ing. Jiří Volek do podoby stavebně konstrukční dokumentace. Na tuto akci
jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova,
podopatření Neproduktivní investice v lesích, a
stavba tak bude spolufinancována z evropských
peněz.
Rozhledna bude stát na okraji Svákovského
hradiště, téměř na hraně stráně nad levým břehem řeky Lužnice. Vzdálenost od okraje města
bude cca 630 m. Konstrukce rozhledny bude celodřevěná o celkové výšce 13,5 m. Tato výška
byla zvolena záměrně. Nechceme vytvořit novou
umělou dominantu krajiny, ale stavbu, která nebude při pohledu na Svákov příliš výrazná (křiklavá) a do prostoru Svákova co nejvíce zapadne.
Stavbu provádí firma Lesostavby Třeboň,
a.s., která zvítězila ve výběrovém řízení, mimo

jiné i díky nejnižší ceně. Počátkem dubna byly
zahájeny přípravné práce na stavbě, následně
byly provedeny výkopové práce a 4. 4. se začaly
betonovat základy rozhledny. Hlavní dřevěnou
část si firma připraví ve své provozovně a místě
stavby bude následně smontována. Termín předání rozhledny je 10. 7. 2014. Bude přístupná
celoročně, se zavedením poplatku za vstup na
rozhlednu nepočítáme.
Ing. Petr Matouš

Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly v květnu:
· Ferguson
· J. Rollins

Můj příběh
Boží oko

· J. Jonasson

Analfabetka

· A. Paasilinna

Živý na vlastním pohřbu

· F. Forsyth

Seznam smrti

· D. Steelová

Do skonání času

· E. Boček

Poslední aristokratka

Hudebně literární seskupení
HAMAVE se svým hostem
srdečně zve všechny
příznivce krásné hudby
na svatopetrský koncert
v neděli 29. června 2014
od 18.00 hodin
do kostela sv. Petra a Pavla
v Soběslavi.
V programu sestaveného
z díla Antonína Dvořáka
jako milý host vystoupí
basbarytonista Radek Žalud,
obecenstvu též znám i z hudebního
kanálu Šlágr.
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Rok s rokem se již zase sešel a my se opět těšíme na setkání se všemi našimi známými a věrnými posluchači. Samozřejmě zveme i všechny
ostatní, se kterými jsme ještě neměli možnost se
seznámit.
Rádi bychom - věrni našemu mottu - pohladili po duši všechny, kteří pohladit chtějí, potřebují i ty, kteří mají chuť si s námi jen zazpívat.
Letos s námi jako host vystoupí houslista Jiří
Sycha z Tábora.
Doufáme, že si vyberete z následujících
termínů:

 úterý 10. června Senior dům v 17.30 hodin
 sobota 14. června

Choustník (místo upřesníme později) v 16 h
Soběslav Českobratrský evangelický kostel
v 19 h

 pondělí 23. června Tábor Husitské muzeum -

gotický sál v 18. 30 hodin
(benefiční koncert pro Domácí hospic Jordán)
Eva Králová, sbormistryně

Policejní zápisník
 Neznámý pachatel v době od 2013 do 2014











odcizil z volně přístupného místa areálu STS
Soběslav zde odstavenou žací lištu zn. Lery,
kdy tímto byla způsobena škoda ve výši
40.000,- Kč majiteli J. K.
L.M. ve stavu vylučujícím způsobilost řídil
dne 12. 4. 2014 osobní automobil v obci Soběslav, u řidiče naměřeny přístrojem Drager
7510 hodnoty 1,64, 1,80 a 1,75 promile alkoholu v dechu.
NP dne 22. 4. 2014 nezjištěným způsobem
překonal oplocení areálu autodílny L. P. v
obci Vesce, kdy vnikl na soukromý pozemek
poškozeného. Následně prohledal rozestavěnou budovu skladu, ve které má majitel
uskladněny pneumatiky ze svých soukromých vozidel. Dvě sady pneumatik odcizil,
čímž měla být poškozenému L. P. způsobena
celková škoda ve výši 26.000,- Kč na poškození.
NP dne 22. 4. 2014 z parkoviště na sídl. Míru
u domu 747, odcizil nezjištěným způsobem
vozidlo tov. zn. Škoda Octavia I, čímž měl
způsobit škodu ve výši 80.000 Kč.
NP dne 25. 4. 2014 se nezjištěným způsobem
vloupal do garáže domu v ul. U Vodičků, kdy
poškodil pojezdovou kolej posuvných garážových vrat v hodnotě 10.000,- Kč. Poté garáž prohledal a z této následně odcizil různé
věci v celkové hodnotě 15.300,- Kč poškozenému R. P.
NP dne 25. 4. 2014 nezjištěným předmětem
překonal zámek dveří osobního automobilu,
do kterého vnikl a následně z něj odcizil ŘP,
ORV, potvrzení o povinném ručení, 2 ks kapesních nožů a klíč od vozidla, který se nacházel v zapalování (majitel vozidlo zamyká
centrálním systémem a klíček nechává v zapalování). Tímto jednáním způsobil M.V.
škodu na odcizení ve výši 850,-Kč a na poškození vozidla ve výši 1.500,-Kč.
OOP Soběslav

Vyrostou z nich vandalové?
Ve školách měly děti besedu o vandalismu.
Považuji to za dobré a výchovné. O to víc mne
udivilo to, čeho jsem byla nedávno svědkem,
když jsem šla na vlak. V parku u nádraží byla
družina. Zatímco vychovatelky seděly v družném hovoru na lavičce, jedna parta hochů řádila
v keřích rododendronů. Lámali větve a házeli je
po sobě. Další parta skákala po větvích keřů u
schodiště do parku. Neměla jsem již čas na jejich chování upozornit vychovatelky, ostatně,
domnívám se, že by samy se měly zajímat, co
děti dělají, a ne sedět na lavičce a nevšímat si
jich. Asi za dva týdny po mém zážitku jsem jela

Z činnosti hasičů
·

·
·

·
·
·

·

·
·

Přehled událostí PS Soběslav
od 15. 4. do 17. 5. 2014
19.4. Požár okrasných dřevin na zahradě rodinného domu v Hlavatcích. Zásah provedly
jednotky HZS Jčk PS Soběslav a jednotka
SDHO Hlavatce.
19.4. Odstranění padlého stromu na komunikaci v obci Doubí.
20.4. Požár dřevěného přístřešku u rodinného
domu ve Veselí n/L. Zásah provedly jednotky HZS Jčk PS Soběslav a jednotka SDHO
Veselí n/L.
21.4. Požár lesní hrabanky v k. ú. obce Třebějice. Zásah provedly jednotky HZS Jčk PS
Soběslav a jednotka SDHO Přehořov.
23.4. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů u obce Řípec. Při
nehodě byly zraněny dvě osoby.
25.4. Vyproštění zraněné osoby a odstranění
následků dopravní nehody osobního automobilu na dálnici u Soběslavi. Při nehodě byla
zraněna jedna osoba.
26.4. Požár náletových dřevin u břehu řeky
Lužnice ve Veselí n/L. Zásah provedly jednotky HZS Jčk PS Soběslav a jednotka
SDHO Veselí n/L.
30.4. Požár stohu slámy v Horusicích. Zásah
provedly jednotky HZS Jčk PS Soběslav a
jednotka SDHO Veselí n/L.
1.5. Požár suché trávy na sídlišti Svákov.

s jednou známou ve vlaku a ta mi říkala, že pozorovala to samé, co já zhruba před dvěma
týdny, ale že si netroufla jít vychovatelky na
chování dětí upozornit.
To, že děti lítají po parku a jsou hlučné, člověk nějak pochopí, ale na to, že dělají něco, co
by neměly, mají být upozorněny především
těmi, kdo je má na starosti. Možná, že takovéto
chování ti kluci považují za samozřejmé, když
jim nikdo neřekne, že by se takto chovat neměli.
Dagmar Pekáriková
Tato situace byla zaznamenána na kameře u
nádraží a strážník městské policie ji následně řešil s vychovatelkou, kterou zastihl při odchodu
z parku ke škole.
-jkKonzultant zdravé výživy a alternativní medicíny Miroslav Němec bude v Soběslavi,
v ulici Nerudova - Pekárikovi /naproti pekárně/ v sobotu 7. června 2014 od 9 hodin. Další konzultace bude 5. 7.

· 1.5. Požár lesa na ploše cca 3000 m2 v Kvasejovicích. Zásah provedly jednotky HZS Jčk
PS Soběslav a jednotka SDHO Veselí n/L,
Přehořov a Tučapy.
· 3.5. Asistence při transportu pacienta do sanitního vozu ve Veselí n/L.
· 5.5. Otevření bytu v Soběslavi sídl. Svákov.
· 6.5. Otevření bytu v ulici Na Ohradě.
· 10.5. Požár stohu slámy ve Zvěroticích. Zásah provedly jednotky HZS Jčk PS Soběslav
a SDHO Veselí n/L, Zvěrotice a Tučapy.
· 10.5. Požár motorového prostoru autobusu
v Soběslavi.
· 11.5. Odchyt včelího roje na autobusové zastávce ve Veselí n/L.
· 14.5. Otevření bytu v obci Zlukov.
· 14.5. Asistence při transportu pacienta do sanitního vozu v Soběslavi sídl. Míru.
· 17.5. Ve spolupráci s jednotkami SDHO Soběslav a Nedvědice proběhl nácvik montáže a
demontáže mobilních protipovodňových stěn
v lokalitách křižovatka E55 a Bechyňská, Ostrčilovo a Havlíčkovo nábřeží.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice
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Tábory s angličtinou
Wattsenglish letos zamíří
do vesmíru

Ze schůze MO Svazu tělesně postižených
Dne 6. 5. 2014 jsme se sešli na členské schůzi, kde jsme hodnotili činnost v roce 2013 a zároveň byli seznámeni členové s připravovanými akcemi v letošním roce.
Naše organizace má v současné době 141 členů. Snažíme se připravit
zajímavé zájezdy, rekondiční pobyty jak v Lázních Bechyně, tak i v Soběšicích. Společně navštěvujeme divadlo, posedíme při živé hudbě. Většina
z nás navštěvuje relaxační pobyty v Gmündu, Velkém Mederu, Šárváru.
Pod hlavičkou naší organizace byl založen Senior klub, který se těší
velké oblibě.
Poradenská činnost je zaměřena hlavně na sociální oblast. Snažíme se
pomoci členům, pokud se na nás obrátí, radou, ale i osobním jednáním.
Potřebné informace vyvěšujeme do naší skříňky pro širokou veřejnost.
Úzce spolupracujeme s ostatními neziskovými organizacemi, jako
jsou sokolové, baráčníci. Jako dobrovolnice pomáháme při výrobě různých pomůcek pro Rolničku a sdružení I MY.
Rádi se setkáváme jak s představiteli našeho města, tak i se starosty
z jednotlivých obcí, jejichž obyvatelé spadají do působnosti naší organizace. Je to pro nás velmi zajímavé a zároveň si přiblížíme dění jak v našem městě, tak i blíže poznáváme problematiku v jednotlivých obcích.
Děkujeme za krásné vystoupení dětem z MŠ Duha, které pro nás připravily ke Dni matek. Poděkování patří také žákům odborného učiliště
obor cukrář za vynikající zákusky.
Naše dlouholeté členy, kteří se ze zdravotních důvodů nebo v důsledku
vyššího věku nemohou zúčastnit našich akcí, navštěvujeme a předáváme
jim malý dárek.
Snažíme se co nejvíce našim členům, ale i nečlenům, kteří se s námi
rádi zúčastňují našich akcí, nabídnout možnost zábavy, poučení, ale hlavně setkávání se.
Eliška Plocková

Také o letošních prázdninách pořádá společnost Wattsenglish oblíbené letní příměstské tábory pro děti. Tentokrát se ve dnech od 11.
do 15. srpna promění Mateřská škola Duha v Soběslavi ve vesmírnou
loď, odkud budou děti vyrážet objevovat planety, hvězdy a komety.
To vše v angličtině a s kvalifikovanými lektory. Tábory jsou pro
všechny děti od pěti do deseti let a zúčastnit se mohou jak pokročilí,
tak i naprostí začátečníci.
Tábory s angličtinou rozhodně nejsou o lavicích a učení. Angličtina probíhá hrou a podle osvědčené metodiky Wattsenglish. „Angličtina je do táborového dění zakomponována naprosto přirozeně a
spontánně, je součástí táborových her, výletů, sportovních i výtvarných aktivit,“ říká Olga Mojžíšová, ředitelka Wattsenglish v
Soběslavi.

Spousta her a dobrodružství
Dobrodružné poznávání planet, život na Zemi okem kosmonauta
nebo výprava za mimozemšťany. Letošní ročník příměstského tábora
v Mateřské škole Duha bude plný zážitků. „Na děti čeká spousta her,
dobrodružství, soutěží a samozřejmě také angličtina. Na cestu do vesmíru se s nimi vydá zkušený tým lektorů, kteří jim pomohou překonat
všechny nástrahy neznámého mezihvězdného prostoru,“ dodává
ředitelka.
Kvalifikovaný lektor je s dětmi celý den, konverzuje s nimi u oběda, na výletech i při výrobě kostýmů. „Rodiče mohou mít jistotu, že
své děti svěřují profesionálům,“ doplňuje metodička táborů Michaela
Pavlátová. „Kromě lektorů se o děti stará i tým českých vedoucích, jejichž výběr je velmi přísný. Společnost Wattsenglish dbá na to, aby i
čeští vedoucí měli dobrou úroveň angličtiny.“

Smysluplně strávený čas
Příměstské tábory Wattsenglish trvají pět dní a rodičům nabízí
smysluplně strávený čas jejich dětí o letních prázdninách. Děti přicházejí na tábor vždy ráno od 7:30 do 8:30 a odpoledne mezi 16:00 a
16:45 se vracejí domů.
Termín: 11. - 15. srpna 2014. Cena: 2 990 Kč (zahrnuje oběd, pitný režim, výukové materiály, pojištění, další výdaje spojené s programem). Více informací a online přihlášky najdete na: www.jazyk.cz
Kolektiv Wattsenglish

Zkuste zajímavý tábor pro děti
Pořadatelem tradičních letních táborů u
koní, pořádaných již od roku 1996, je Jezdecký
klub DOLLI Zálší. Jedná se o rodinný jezdecký
klub, který má své sídlo na nádherném jihočeském vesnickém statku, postaveném ve stylu
selské baroko. Na tomto statku se nachází celkem 17 koní, okolo kterých se točí hlavní náplň
tábora.
Pro koho je tábor určen?
Tábor je určen pro děti ve věku od 7 do 17
let, které se zajímají o jezdectví. Jsme připraveni jak pro začátečníky, tak pro pokročilé jezdce.
Každé dopoledne je vyhrazené pro jezdecký výcvik (45 min.), který probíhá pod dozorem zkušeného cvičitele jezdectví. Postupně se tak
každé dítě vystřídá na jednom ze šesti koní, kteří byli vybráni pro jezdecký výcvik díky svému
výbornému charakteru. Jedná se o zástupce
plemen: Frís, Hafling, ČT, Irský cob.

Jaký další program dětem chystáte?
Na děti čeká zajímavý program jako je jízda
v kočáře, péče o koně, rehabilitační jízda na
koni bez sedla – tzv. hipoterapie nebo závěrečné
jezdecké závody, na kterých děti zúročí získané
zkušenosti a znalosti. Děti se totiž také dozvědí
zajímavé informace ohledně jezdeckého sportu,
naučí se popsat koně, budou znát různá plemena
koní, a hlavně se o koně naučí správně pečovat.
Dětem budou pouštěna zajímavá tématická videa, která budou doplněna informacemi od chovatelů koní a od cvičitelů jezdectví. Dále si děti
užijí spoustu zábavy během táborových her, které jim připravují táborové vedoucí, pocházející
často z řad již odrostlých účastníků tábora.
Kolik dětí se může zúčastnit v jednom turnusu?
Jednoho turnusu se může zúčastnit maximálně 18 dětí. Díky tak nízkému počtu dětí jsme

schopni efektivně vést jezdecký výcvik a věnovat se každému dítku individuálně.
S Barborou Kuklovou připravila
J. Kocourková
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Nerudova 424, 392 01 Soběslav, info@kinosobeslav.cz, www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek:
hodinu před představením, e-mailem nebo na tel. 381 214 956.

Pozvánka do kina
Měsíc červen nám přinese tyto filmy.
Vážení diváci, nový měsíc otevřeme reprízou filmu „BONY A KLID
II“. Česká komedie „ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ“ je o únosu nevěsty,
který se dost nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si
holky nalejou, až když je ten správný čas. V hlavních rolích se objeví Jana
Stryková, Hana Vagnerová, Zuzana Stavná a Ondřej Sokol. Každý se někdy musel zachovat jako Všivák. „VŠIVÁCI“ jsou rozvětveným příběhem dvou bratrů. Miki (Jiří Langmajer) je špičkový neurochirurg, který se
ale utápí v bludném kruhu operací, alkoholu, milostných avantýr a nevěr.
Jeho horkokrevný bratr Ricky (Ondřej Vetchý) se vrátil z české mise v Afghánistánu. Na plné čáře prohrává svůj boj s dluhy i s návratem k normálnímu životu. Navíc pečuje o své dvě dcery – o malou Maty (Rebeka) a
dospívající Rózu (Tereza Voříšková). S tím mu pomáhá jeho matka, kterou skvěle ztvárnila Iva Janžurová. „Proč jsem opustila Hollywood? Protože jsem se zamilovala do pohádkového prince.“ Příběh hollywoodské
hvězdy a držitelky Oscara Grace Kelly, která se vzdala své oslnivé kariéry, dala přednost hlasu svého srdce a odešla do zcela neznámého světa. Na
samém vrcholu slávy se provdala za monackého knížete Rainiera III. a
stala se navždy Grace – kněžnou z Monaka. V hlavní a titulní roli Grace
září Nicole Kidman, film natočil Olivier Dahan, autor oscarové Edith
Piaf. Snímek „GRACE OF MONACO“ oplývá úchvatnou výpravou,
kostýmy a nabízí dramatický silný příběh ze světa bělostných paláců,
osvětlených kasin, půvabných kabrioletů, kvetoucích zahrad, dechberoucích plesových šatů a také intrik a politiky. Láska. Lži. Libido. Malé nepříjemné překvapení dokáže změnit celý život. Ve filmu „LOFT“ se pět
nejlepších přátel, z nichž všichni jsou ženatí, rozhodne společně obývat
podkrovní byt. Sem si každý z nich za určitých podmínek může přivést
milenku a nerušeně s ní trávit čas. Všechno se zdá být perfektní, až do jed-

noho rána, když se v podkroví najde tělo zavražděné neznámé mladé
ženy. Skupina přátel se začíná navzájem podezřívat a brzy je jasné, že navzdory jejich dlouholetému přátelství vědí o sobě mnohem méně, než si
původně mysleli. Nejvtipnější smutná lovestory podle světového knižního bestselleru. Film „HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY“ je adaptací světového bestselleru Johna Greena, který vypráví o tom, jak zábavné, vzrušující
a tragické je žít a být zamilovaný. Jak může normální člověk přežít na
místě, kde Zubatá číhá doslova na každém kroku? A jak tam může přežít
chronický posera s panickou hrůzou ze smrti? V další pekelně zábavné
jízdě vám naservíruje příběh, díky němuž poznáte pravý význam slovního spojení „ukrutná sranda“ a to v komedii „VŠECHNY CESTY
VEDOU DO HROBU“. Nehrozí nám válka, hrozí nám zánik. Čtvrtí
„TRANSFORMERS“, kromě Wahlberga v hlavní roli, přinesou ještě
jednu zásadní novinku – Dinoboty, což jsou mechaničtí tvorové, kteří vypadají jako prehistoričtí ještěři. Vítejte v transformovaném Jurském parku. „NA HRANĚ ZÍTŘKA“ - příběh se odehrává v blízké budoucnosti.
Mimikové, mimozemská rasa připomínající včelí kolonii, vytrvale útočí
na Zemi, obracejí velká města v hromadu trosek a zanechávají za sebou
miliony lidských obětí. Podplukovník Bill Cage (Tom Cruise), který nikdy nebyl v žádné bitvě, je bez cirátů degradován a s nulovým výcvikem
a mizernou výzbrojí poslán splnit úkol, který není ničím jiným než sebevražednou misí. Snímek „ZLOBA - KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE“
vypráví dosud nezpracovaný příběh legendární zlé královny z klasického
snímku společnosti Disney Šípková Růženka z roku 1959, a seznamuje
diváky s její zradou, která nakonec způsobila, že se její kdysi čisté srdce
proměnilo v kámen. Ostrov Blp býval místem, kde Vikingové ve dne v
noci bojovali s draky. Pak však mladý snílek Škyťák vycvičil draka Bezzubku, spřátelil se s ním a hlavně všem vysvětlil, že lidé a draci mohou žít
v harmonii. Ještě důležitější bylo, že film „JAK VYCVIČIT DRAKA“
se stal jedním z nejlepších a nejúspěšnějších počinů studia DreamWorks
Animation, které se proto rozhodlo, že nejen Shrek, Kung Fu Panda či
Madagaskar si zaslouží pokračování, a natočilo „dračí“ dvojku.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám hezké filmové zážitky.

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR – ČERVEN
Pondělí 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00
· PODIVNÉ ODPOLEDNE Dr. ZVONKA

BURKEHO
Legendární půvabně zpackaná crazy komedie o důchodci, který má být připraven o svůj
milovaný podnájem.
Čtvrtek 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00
· AMERIČAN V PAŘÍŽI
Gershwinova skladba dala název společnému
koncertu táborského Dechového orchestru
žáků ZUŠ a českobudějovické Dechové harmonie posluchačů a absolventů Konzervatoře.
Sobota 7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00!
· ZEMĚ SNŮ
Taneční galavečer 15 choreografií, ve kterých
se představí 170 tanečnic a tanečníků.
Neděle 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
· Přijďte s dětmi do divadla
O HODNÉM DRAKOVI
Pondělí 9.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00
· MOJE HRA s Jiřím Bartoškou
Původní česká komedie o životě.
Úterý 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00
· GEORGE MRAZ/CAMILLA MRAZ
TRIO
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Koncert českého jazzového kontrabasisty žijícího v USA a patřícího na špičku světové
scény jazzu.
Středa 11.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00
· Kruh přátel hudby
DUO ZELENKA – kytara
Koncert dvojice tvořené jedním z nejvýznamnějších koncertních kytaristů Milanem
Zelenkou a jeho synem Vilémem.
Na programu skladby A. Michny, G. F. Händela, D. Scarlattiho, L. Janáčka a dalších autorů.
Čtvrtek 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00
· 326. Barevný čtvrtek aneb Od Tábora
až na konec světa
JAPONSKO & KOREA – DO TOKIA
POD STAN. O netradiční svatební cestě na
kole z Tokia do Soulu (5 044 km) budou vyprávět Monika a Jirka Vackovi.
Neděle 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00
· 39 STUPŇŮ
Špionážní komedie na motivy legendárního
filmu plná humoru a napětí.
Uváděno jako náhradní představení za avizovaného Pána s kaméliemi, které se neuskuteční ze zdravotních důvodů.

Úterý 17.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00!
· MICHAL JE PAJDULÁK
Dětské představení Michala Nesvadby plné
soutěží a zábavy z produkce Pragokoncertu
Bohemia a.s.
Čtvrtek 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00
· ČTYŘI DOHODY s Jaroslavem Duškem
Kultovní představení je volnou adaptací knihy toltéckého šamana Dona Miguela Ruize.
Pátek 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00
· ALCHYMISTA
Repríza úspěšné adaptace o cestě k naplnění
vlastního osobního příběhu i poznání posvátnosti světa, v němž žijeme.
Hrají: D. Remiš, J. Konrád, E. Koubová, V.
Jakšič, K. Nezveda, J. Nováková, V. Novák.
Neděle 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00
· DARDA s Bárou Hrzánovou
Hořká komedie je volným pokračováním
kultovního Hrdého Budžese, v níž někdejší
žačka ZDŠ je již dospělou ženou a dostává
jednu „dardu“ za druhou.
Hrají: B. Hrzánová, P. Vacek. L. Vlasáková,
M. Šplechtová, J. Hrušínský, R. Novák, M.
Sitta, M. Kern.
Úterý 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00
· ...A NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR
Groteska o světě, v němž žijeme.
Hrají: Anna Polívková a Miroslav Táborský
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PROGRAM KD VE VESELÍ N/L – ČERVEN 2014
· Neděle 1. června

·

·

·

·
·

·

·

DEN DĚTÍ
V rámci projektu Husitské dny v jižních Čechách. Park za KD od 12 do 18 hodin.
1. – 30. června
OD ŽÁBY PO MĚSÍC
Výstava fotografií Vladimíra Pravdy.
Vestibul KD. Otevřeno při akcích a po předchozí telefonické domluvě.
Pondělí 9. června
KROUŽKOVÁNÍ
Přehlídka činnosti zájmových kroužků veselského Domu dětí a mládeže.
Velký sál od 17 hodin. Vstupné dobrovolné.
Čtvrtek 12. června
„AŤ LÁSKA ZŮSTÁVÁ“
Zahajovací koncert Veselské ozvěny v podání veselského Chrámového sboru a jeho hostů. Kostel Povýšení sv. Kříže od 19 hodin.
Pátek 13. června a sobota 14. června
VESELSKÉ SLAVNOSTI
Pátek 20. června
KONCERT Základní umělecké školy Veselí
nad Lužnicí u příležitosti 40. výročí založení
školy. Velký sál KD od 19 hodin.
Úterý 24. června
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Pohádka v podání žáků 9. tříd I. ZŠ Veselí
nad Lužnicí. Malý sál KD od 17 hodin.
Středa 25. června
NA STOJÁKA - Sand-up comedy show.
Účinkují Ester Kočičková, Lukáš Pavlásek a
Jakub Žáček.

Velký sál KD od 20 hodin. Vstupné 200 Kč v
předprodeji, 240 Kč na místě.
· Čtvrtek 26. června

Předávání vysvědčení vycházejícím žákům
9. tříd I. ZŠ Veselí nad Lužnicí.
Velký sál KD od 16 hodin.
Věra Suchodolová, KD

Honba „Značkomaniaků“ začala
Nový turistický webový portál s výstižným
názvem Značkománie byl v dubnu spuštěn na
českém internetu. Za projektem nejen pro mladé lidi stojí Tomáš Ptáčník. Tento dvacetiletý
mladík není ve vodách zábavy pro mladé lidi
žádnou novinkou. Za sebou má už dva ročníky
brněnské obdoby The Amazing Race. Jak se
z názvu nového projektu dá usoudit, půjde o
značky.
Jak byste stručně značkománii přiblížil?
Jedná se o web pro lidi, kteří rádi cestují, fotí
se, soutěží a vyhrávají. Na věku nezáleží. Ti,
kdo se na stránkách www.znackomanie.cz zaregistrují, se budou následně fotit u dopravních
značek označujících vjezd do obce či města.
Fotku pak nahrají na web a budou si ji moci nechat ohodnotit, diskutovat o ní a především se
zúčastnit soutěže.
Soutěžit o co?
Cílem je odměna za fotku u značky všech
obcí v republice. Je jich 6.248. Ceny budou už i
za méně navštívených obcí. Bude také možné
vyhrávat v týdenních hrách. Ve vybraných infocentrech si lidé navíc koupí do alba samolepku
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Výstava kaktusů
Tak jako každý rok pořádá Klub pěstitelů
kaktusů a sukulentů spolu s městem Tábor
výstavu kvetoucích kaktusů v Botanické zahradě v Táboře ve dnech 30. 5. - 2. 6. 2014.
Otevřeno pátek – neděle 8.00 – 18.00, pondělí 8.00 – 17.00. Propagační prodej rostlin
zajištěn. Všichni jste srdečně zváni.
vyobrazující značku
s vjezdem do obce.
Odměny budou virtuální i reálné. Každopádně
se lidé dostanou do míst
se zajímavým názvem.
Příkladem je Šišma, Mrlínek, Felbabka či Řitka
a Onen svět.
Něco podobného na internetu neexistuje. Co
stálo u zrodu této myšlenky?
Značkománii jsem nosil v hlavě asi 5 let.
Každý se někdy fotil u těchto značek. No a tak
mě napadlo dát značkomaniaky, jak sám říkám,
dohromady.
Sice startujete, ale co plánujete do budoucna?
Chceme, aby projekt byl dlouhodobý a
uchytil se. Nicméně už dnes vím, že bychom
rádi expandovali do zahraničí. Prvně na Slovensko. No a kdo ví, třeba o mně časem uslyšíte od
koal na Novém Zélandu.
Nezbývá než dodat, že autoři projektu si jako
místo se zajímavým názvem právem vybrali
také Soběslav. Samolepky můžete zakoupit
v infocentru na náměstí Republiky č. 148.
-jk-
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Právě probíhá 1. fáze projektu:
Rodiče, zmapujme dětem Česko…
Termín: 15. 5. – 30. 6. 2014
Pojďme se aktivně zapojit a zmapovat pro rodiny s dětmi právě naše okolí. Máte nějaký zajímavý tip na dětské hřiště, restauraci, ubytování, lékařskou ordinaci nebo jakékoli jiné zařízení s dětským koutkem? Zadejte jej na portál eKoutky.cz a staňte se součástí tohoto portálu. Již po zadání
jediného záznamu získáte certifikát, slevu na kosmetiku, ale hlavně internetovou knížku „Jak naučit
dítě bruslit“, vypracovanou dle instrukcí bývalého pražského hokejového trenéra. Ti nejaktivnější
rodiče mohou ještě navíc získat mnoho dalších zajímavých odměn. Kromě toho pomůžete vytvořit
jedinečnou databázi a ulehčit tak hledání vhodného zázemí pro trávení času s dětmi. Děkujeme.
Zadávat záznamy o baby-friendly zařízeních můžete také během léta. Záznamy zadané po 30. 6.
se budou započítávat do 2. fáze projektu s novými odměnami. Podrobné informace naleznete na
www.eKoutky.cz/Projekt.
Hana Lacyková

Radotínský Klub
aktivních a nestárnoucích
navštívil Soběslav

à

Při plánování termínu výletu nevyšlo najevo,
že se uskuteční i posun na letní čas. Některým
zájemcům o výlet tato skutečnost unikla a nestihli odjezd vlaku. Těm, kterým společný odjezd vyšel, se naskytla možnost ochutnat
výborné pečivo místní soběslavské pekárny
PETA. Posilněni si prohlédli Společenské centrum Soběslavska, revitalizovaný park i kostel
sv. Marka.
Cestou ke gotickému hradu si prohlédli město, z náměstí zhodnotili výšku věže a své fyzické možnosti. Po prohlídce městské knihovny
v nově zrekonstruovaném severním křídle
městského gotického hradu (ze 14. století) následovala prohlídka kostela sv. Víta, gotické
perly jižních Čech. Ti nejzdatnější, a byli to téměř všichni ze skupiny, se vydali na výstup
symbolu zdejšího kraje - 68 metrů vysoké věže,
stojící na náměstí při chrámu sv. Petra a Pavla.
Z ochozu věže se rozhlédli do všech světových
stran, pokochali se pohledem na soutok řeky
Lužnice s Černovickým potokem a těšili se do
místní, v celém kraji známé a vyhlášené, cukrárny na náměstí, kde všichni svorně potvrdili její
jedinečnou pověst. Po bohatých zážitcích z výletu jsme se z vlaku pohledem rozloučili s městem i štíhlou, elegantní věží a dohodli se na další
návštěvě města v době Soběslavských slavností
třetí sobotu v září.
V Soběslavi je ještě možné mnohé obdivovat
i zopakovat si kulinářské zážitky z cukrárny i
restaurací.
Další zájemce o společný výlet rádi uvítáme.
Alena Ferrová

Výkup kožek
Pondělí 2. 6. 2014 u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 h

Žádost o poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky
na rekonstrukci a provoz Hasičského muzea v Bechyni
V roce 1974 tehdejší velitel Sboru dobrovolných hasičů Bechyně Antonín Zelenka přišel
s myšlenkou zachovat hasičskou historii pro
další generace. V budově židovské synagogy
členové sboru odpracovali stovky brigádnických hodin, aby připravili prostory pro expozici. Vznikla tak sbírka historických hasičských
exponátů, některých až 400 let starých.
Bohužel, v roce 2000 jsme byli nuceni budovu židovské synagogy opustit. Po dlouhých jednáních bylo nalezeno řešení – město podalo
sboru nabídku umístění exponátů do budovy
městského muzea, které v té době nefungovalo.
Podařilo se tak zachránit naše nejstarší hasičské
muzeum a už v roce 2001 byla otevřena první
výstava historických hasičských exponátů v budově městského muzea.
O několik let později otevřelo ve své budově
expozici i městské muzeum a hasičskému muzeu byla vypovězena nájemní smlouva z prostor, které jsme sami v rámci brigád zdarma
zrekonstruovali. Po zdlouhavých jednáních se
nakonec našlo další řešení. Krajské sdružení hasičů České Budějovice za podpory Krajského
úřadu Jihočeského kraje zakoupilo budovu bývalého zemědělského výkupu a nás čeká další,
již třetí budování expozice hasičské historie
s exponáty již z doby Marie Terezie. V letošním
roce uplyne 140 let od založení Sboru

dobrovolných hasičů v Bechyni a 40 let od
otevření Hasičského muzea v Bechyni.
Rekonstrukce zemědělského objektu je značně nákladná. Požádali jsme o získání dotace, které je podmíněno spoluúčastí ve financování.
Z vlastních prostředků nejsme schopni tento podíl zajistit. Požádali jsme o povolení veřejné sbírky na rekonstrukci a provoz hasičského muzea a
naší žádosti bylo vyhověno. Uvítáme jakoukoli
finanční, popřípadě i věcnou pomoc. Za jakékoli
příspěvky předem děkujeme, hasičskou historii
totiž zahynout nenecháme!
Jenovéfa Uličná, starostka
Sboru dobrovolných hasičů Bechyně
Tel.: 605 558 628
Číslo účtu veřejné sbírky 34 62 51 93 29 / 0800
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V květnu skončila florbalová sezona – ženy slaví historický postup do 1. ligy
Florbal v Soběslavi je již zaběhlým sportem.
V květnu skončila celkově 10. sezona s naší
účastí od vzniku oddílu. Město Soběslav reprezentovala tři družstva. Jak se jim dařilo, se dozvíte níže v článku.

Ženy
Ženám se letošní sezona zkrátka vydařila.
Prvním úspěchem bylo zvládnutí všech osmnácti ligových utkání bez jediné prohry. Projevila se zkušenost ženského kádru, a tak naše
florbalistky bez jakýchkoliv problémů obhájily
loňský titul mistra 2. ligy žen divize V. Jediným
strašákem byl po celou sezonu fakt, že ženské
družstvo po odchodu Kateřiny Bryllové disponovalo pouze jednou brankářkou. Naštěstí ale
gólmanku Janu Pavlíkovou nepotkaly během
roku žádné závažnější zdravotní problémy, takže byla schopná odehrát všechna utkání. Vrcholem sezony pak byla úspěšně zvládnutá baráž o
postup do 1. ligy žen. Na baráži se velkou oporou týmu ukázala být útočnice Adéla Kubátová,
která v rozhodujícím utkání nastřílela čtyři góly
a na jeden navíc nahrávala. Od září tedy naše
ženy v čele s trenérem Martinem Bělohlavem
nastoupí do zápasů v 1. lize!

Muži
Muži již tradičně nastupovali v Jihočeské
lize mužů. Před začátkem sezony kádr doplnil
nejen nadějný junior Jan Dvořák, ale i navrátivší
se zkušený borec Jan Pumpr. Velkou posilou
také byl Lukáš Kubec, kterého nám na hostování zapůjčili florbalisté Jistebnice. Úvod sezony
se ale mužům příliš nepovedl. Až páté utkání sezony přineslo plný bodový zisk a pomohlo tak
odlepit soběslavské muže ode dna tabulky.
Řada úspěchů v podobě šesti neprohraných
utkání v řadě přišla až kolem vánoční přestávky.
Muži měli rázem možnost bojovat i o přední
umístění v tabulce. Nakonec ale výsledky stačily až na šesté konečné místo. Tradiční oporou
družstva byl kapitán Martin Bělohlav, ale velkou měrou se na výsledcích podíleli střelecky
potentní Jiří Hák a komplexní Jan Dušek.

V zadních obranných řadách nevynechal jediné
utkání Libor Podlaha.

Dorostenky
Kostrou nově vzniklého družstva dorostenek
byla děvčata z místního gymnázia, která byla
postupně doplňována dalšími dívkami. Pro dorostenky tedy byla letošní sezona premiérová a
bohužel si naše dívky vybraly nováčkovskou
daň. V kategorii dorostenek bylo totiž velmi znát,
kdo z týmů je nováčkem a kdo matadorem v soutěži, soběslavské začínající florbalistky proto několikrát vysoko prohrály. Bojovnost a odhodlání
jim ale nechybělo, a tak v předvánočním zápase
se Štírkami z Českých Budějovic předvedly nejpodařenější zápas sezony a zvítězily. Bohužel se
na tento úspěch nepovedlo navázat a dorostenky
ze Soběslavi obsadily konečné předposlední místo v tabulce. V dorosteneckých řadách se nám ale
jasně rýsují talentované naděje pro budoucnost
soběslavského ženského florbalu – například
útočnice Kateřina Tošerová a brankařka Vendula
Bryllová. Obě zmiňované plus dvě další dívky
budou v příští sezoně již hrát v ženské kategorii.
Družstvo dorostenek bude na druhou stranu rozší-

řeno o hráčky, které v této sezoně trénovaly, ale
díky nízkému věku se nemohly účastnit ligových
zápasů.
Florbal získává stále větší oblibu po celém
světě a ani Soběslav z tohoto trendu nevybočuje.
Soběslavský florbalový oddíl již má okolo padesáti aktivních hráčů a toto číslo v příští sezoně
poroste, protože nově bude do soutěže přihlášena
kategorie starších žákyň. Dalších asi osmdesát
mladých florbalistů a florbalistek navštěvuje florbalové kroužky pod záštitou DDM Domeček. Za
fungování těchto kroužků je třeba poděkovat
všem trenérům (většinou z řad hráčů a hráček),
kteří věnují svůj čas a energii nejen sportovní reprezentaci města, ale i florbalové mládeži a tím i
budoucnosti tohoto sportu. Další poděkování pak
patří městu Soběslav za podporu florbalu. V neposlední řadě patří dík všem sponzorům - inženýru
Pavlu Balounovi – jednateli firmy Banes s.r.o. za
jeho přístup a nemalou finanční podporu oddílu,
firmám TYMO s.r.o, DV Stav, OVB Jiří Hák a Libor Podlaha, E-ON a.s. A s díky nemůžeme zapomenout ani na všechny naše fanoušky a příznivce
děravého míčku!
Martin Krejča

TENISOVÝ OKRESNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV
V prvním kole okresního přeboru družstev v tenisu se utkala družstva Plané nad Lužnicí a Soběslavi. Na výsledku 3:2 pro hosty měl lví podíl i soběslavský starosta Jindra Bláha, který porazil plánského starostu Jirku Šimánka.
Na fotografii oba aktéři před mistrovským bojem.

Parta lidí hledá další
spoluhráče volejbalu.
Hrajeme každé pondělí
od 20 hodin v tělocvičně
Základní školy
Tř. Dr. E. Beneše.
Bližší info na
tel. 728 891 500
po 17. hodině.

Vladimír Steiner

Okresní kolo v požárním
sportu se bude konat
v sobotu 7. 6.
ve sportovním areálu
TJ Spartak Soběslav
od 7 do 17 hodin.
Srdečně zveme na tuto
akci širokou veřejnost.
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MOTOR JIKOV: dva vozy na New Energies Rallye 2014
Do jednoho z nejslavnějších českých automobilových závodů letos zařadil MOTOR JIKOV mezi třicítku vozů s alternativními pohony dvě posádky s vozy Škoda Citigo Green Tec a VW Passat Ecofuel. Ve třetím
ročníku New Energies Rallye měly zastoupení například vozy Seat Leon
TGI, Fiat 500L a Opel Zafira Tourer s pohonem na CNG, čistě elektrické
VW e-Up, BMW i3 a Porsche 911 či hybridní Opel Ampera a další.
Soutěž odstartovaly vozy hvězdicovou jízdou z Tábora, Třeboně a rakouského Freistadtu, pokračovaly do Českého Krumlova a první etapu
ukončily na výstavišti v Českých Budějovicích. Druhý den absolvovaly
trasu z Českých Budějovic přes Svatý Jan n. Malší, Kaplici, Dolní Dvořiště, Lipno a Rožmberk do Českého Krumlova, kde se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen.
Největším lákadlem rallye jsou každoročně především rychlé závodní
vozy, ale i o New Energies Rallye zájem diváků i soutěžících roste. Zatímco do prvního ročníku se přihlásilo osm vozů, loni už jich bylo šestnáct
a letos dvaatřicet. Základním principem soutěže jsou takzvané zkoušky
přesnosti zaměřené na ujetí předem určené vzdálenosti za stanovený čas,
přičemž posádky inkasují za odchylky od ideálního času trestné body.
„Během dvou dnů jsme absolvovali 12 zkoušek přesnosti. S obratným Jeden ze soutěžních týmů MOTOR JIKOV Jan Kocourek a Andrea Homomenším Citigo jsme měli nejlepší výsledky v technických pasážích a v lová na cílové rampě v Českém Krumlově
testech s delším rozjezdem. Dynamický Passat si naopak poradil nejlépe
se zhruba stometrovým rychlostním testem, kdy se vzdálil ideálnímu času
„Máme velkou radost, že jsme se mohly soutěže zúčastnit a vyzkoušet
jen o pouhé setiny vteřiny,“ hodnotí průběh zkoušek Jan Kocourek z týmu si jízdu podle itineráře, v plném provozu a při dodržování dopravních
MOTOR JIKOV, který jel New Energies Rallye již potřetí a dodává: „Při předpisů,“ komentují účast v soutěži Lenka Mikulenková a Andrea Hosobotních rychlostních testech ztížilo podmínky deštivé počasí a kluzká molová, které usedly vedle svých kolegů v roli navigátorek.
vozovka, což nás trochu brzdilo v rychlosti hlavně v zatáčkách.“
Soutěž New Energies Rallye Český Krumlov pořádá ČK motosport ve
Honzova slova doplňuje jeho kolega Lukáš Vosecký, řidič druhé sou- spolupráci s ÚAMK Automotoklubem Český Krumlov a SPŠ Tábor.
těžní posádky MOTOR JIKOV, který se postavil na start rallye poprvé. Zúčastnit se jí mohou majitelé elektromobilů, hybridních vozů a vozů na
„S Passatem jsme vyhráli jeden z rychlostních testů, jinak se nám ale daři- alternativní paliva jako je CNG, LPG nebo etanol. „Od účasti v závodě si
lo spíš v delších úsecích. Každopádně jsme si všichni prověřili schopnosti slibujeme především další popularizaci CNG pohonu,“ říká předseda
naše i našich vozů a i když jsme se nakonec umístili ve druhé polovině cel- představenstva a generální ředitel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav
kového hodnocení, soutěž jsme si maximálně užili.“
Dvořák. Tato jihočeská firma sází na CNG již od roku 2009, kdy se pustila
Škoda Citigo, s posádkou Jan Kocourek/Andrea Homolová, projela le- do vývoje první plničky na stlačený zemní plyn a dnes nabízí širokou protošní rallye s průměrnou spotřebou 3,6 kg CNG/100 km. Passat, s posád- duktovou paletu plnicích stanic. Její vozový park zahrnuje více než 30
kou Lukáš Vosecký/Lenka Mikulenková, naměřil hodnoty průměrné osobních a dodávkových vozů a desítku vysokozdvižných vozíků na
CNG.
Text i foto: Redakce MOTOR JIKOV Group a.s.
spotřeby 5,2 CNG/100 km.

Občanské sdružení Cyklostezka Lužnice ve spolupráci s Nadací Jihočeské cyklostezky zve všechny aktivní cykloturisty na

Slavnostní otevření cyklistické cesty podél řeky Lužnice,
které se uskuteční v sobotu 7. 6. 2014.
Akce je určena nejširší veřejnosti, do místa startu bude posílen vlak z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic s odjezdem z veselského nádraží v 7:33 hodin.
Prezentace: 8:00 – 10:00 hodin před nádražím ČD v Českých Velenicích
Trasa: České Velenice – Veselí nad Lužnicí 70 km. Celá trasa pokračuje přes Soběslav, Planou
nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor, Bechyni až do Týna nad Vltavou. Trasu je možno si zkrátit a
využít vlakové spojení na trase České Velenice – Veselí nad Lužnicí.
Startovné: Akce je propagační, účastníci neplatí startovné.
Na startu obdrží účastníci při registraci informační leták s popisem trasy a kontakty na organizátory, technický a zdravotní doprovod. Před startem se uskuteční za hudebního doprovodu slavnostní zahájení a seznámení s novou cyklistickou cestou.
V cíli ve Veselí nad Lužnicí u bufetu Hokejka před sportovním areálem obdrží účastníci pamětní
listy. Bližší informace: Václav Průcha, tel. 724 164 074, e-mail: pruchavaclav@gmail.com

á Velikonoce na tanečním parketu
Veliký úspěch v soutěži v tanečním sportu „Velká cena hejtmana Jihočeského kraje“ (Mistrovství jižních Čech 2014), konané 20. dubna v českobudějovické sportovní hale, slavili soběslavští
žáci ZŠ Komenského Martina Marešová a Jan Hošek.
Po necelých dvou letech pilných tréninků v táborském TK ATAK sklízí zasloužené ovoce. Stali
se trojnásobnými mistry Jihočeského kraje v kategoriích Hobby Děti-II-D, Hobby Jun-I-D-STT a
Hobby Jun-I-D-LAT.
Oběma sportovcům srdečně gratulujeme a přejeme hodně dalších tanečních úspěchů!
-jk-

Občanské sdružení Cyklostezka Lužnice by
rádo poděkovalo Ing. arch. Jírovskému, jehož projekční kancelář věnovala sdružení
dar – projektové zpracování problematického úseku trasy Koloděje nad Lužnicí – jez
Červený Mlýn – kemp Instaláček – Lužnice
pravý břeh. Projektová kancelář pracuje na
návrhu úpravy stezky.
Jana Jandová
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Vlek pro vodní lyžování a wakeboarding na Soběslavsku
Ano, je to tak. V kempu Karvánky, coby kamenem dohodil od Soběslavi, vzniká nová, originální atrakce pro širokou veřejnost, a sice vlek
pro vodní lyžování a wakeboarding. Otevřen
bude od června do září, a to každý den. K dispozici bude k zapůjčení kompletní vybavení pro
všechny, kteří si budou chtít jízdu na vodních
lyžích nebo na wakeboardu (speciálně upraveném prkně pro ježdění po vodní hladině) vyzkoušet. V areálu vleku se nachází i převlékárna
a prostorná terasa, ze které můžete pozorovat
ostatní jezdce a odpočívat mezi jízdami. V prostoru celého kempu se pak dále nachází restaurace, dětské hřiště, hřiště pro beach volejbal,
multifunkční hřiště pro síťové sporty a mnoho
dalších aktivit. Na technickou specifikaci vleku
jsme se zeptali provozovatelů Vítka a Tomáše
Veselých: ,,Tento vlek, tedy dvousloupový systém od českého výrobce, je zcela ideální pro
úplné začátečníky nejen na vodních lyžích, ale i
wakeboardu. Na rozdíl od okruhových vleků
jste zde pod neustálou kontrolou vlekaře, který
zrychluje či zpomaluje vlek podle vašich schopností. V případě pádu je umožněn start kdekoliv

na trase vleku. U okruhových vleků je po každém pádu nutností doplavat zpět na start, což
vás obírá o velké množství energie. Naopak náš
dvousloupový vlek umožňuje “nekonečnou” jízdu. Tyto zmíněné výhody vyhovují i zkušeným
jezdcům, kteří mohou zkoušet různé triky a v
případě nezdaru pokračovat v jízdě ihned. Po
startu vás čeká cca 170 metrů dlouhá rovina, na
konci které se otočíte o 180° a takto pokračujete

stále dokola. Jak zvládnout jízdu, vám poradí
vyškolená obsluha, ale není se čeho bát. I úplný
začátečník je schopen zvládnout jízdu po několika málo pokusech. Pro zkušenější jezdce budou
samozřejmě připraveny i překážky."
Pokud máte nějaké dotazy, nebo byste rádi sledovali dění okolo vleku, navštivte facebookový
profil Alfakite-wakeboarding.
Lukáš Bárta za ALL FOR KITE

Tajemný duben
Ke konci dubna provádějí své reje čarodějnice a letos se opět objevily na našem cvičení ve
Spartaku.
Příprava byla velkolepá. Již při příchodu do
šatny nás překvapily dvě „cizí čarodějnice“, ze
kterých se vyklubaly nám známé tváře. Se smíchem a porovnáváním oblečků došlo na zdobení
košťat a pití čarovného lektvaru z kopřiv.
Následoval vpád do druhé tělocvičny, kde
jsme u cvičících žen snad vyvolaly úsměv na
tváři.
A pak to již vypuklo u nás. Nejprve fotky na
památku a potom, až do konce hodiny, cvičení
s košťaty při oblíbené hudbě. Užily jsme si
spoustu smíchu a vtipů.
Rozesmáté jsme se rozcházely domů a plánovaly, co vymyslíme příště.
Na parkovišti jsme potěšily projíždějící řidiče, kteří nás úsměvy a troubením zdravili.
Tak děvčata, zase příště.
Hana Veselá

Vydra střídá Trošku
Druhá korunovace Pohádkového krále v Čechách
se konala v dubnu na veletrhu Kompas v Českých
Budějovicích. Za účasti Ing. Hany Šťastné, Ing.
Pavla Pavla a dalších osobností převzal král Václav V. Vydra zvaný z rukou hejtmana Mgr. Jiřího
Zimoly korunovační klenoty a ujal se vlády nad svým královstvím.
Vystřídal tak po deseti letech Zdeňka I. Trošku zvaného. Korunovační klenoty vyrobil pohádkový sklář Milan Frajt. Prestižní ceny
České pohádkové akademie “Jakub 2013" tradičně dodal ředitel
SUPŠ v Bechyni Jiří Novotný.
Přejeme vám spoustu zajímavých zážitků při cestování po naší krásné vlasti. Začít můžete už v našem infocentru, kde sídlí jedna z pohádkových kanceláří, kterých je již přes 200 a nabízejí pohádkové
zboží a výhodu vandrovníkům znalých kouzelného slovíčka. -jkFoto ã “Pohádkové království o. s. 2014".
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· Prodám nový nepoužitý fasádní polystyren
2
2
2
4 cm – 350 m , 5 cm – 135 m , 8 cm – 96 m ,
2
10 cm – 380 m . Levně. Tel. 737 335 096

Ostatní

Koupě
· Koupíme dům, byt, chatu nebo pozemek
v Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862
· Koupím garáž nejlépe Na Svépomoci.
Tel. 776 301 859

Prodej
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám starší vanu k využití na zahradě a šlapací šicí stroj. Volat po 20. hodině.
Tel. 381 524 594
· Prodám sousedící parcely v Roudné-Janov,
2
každá o výměře 1922 m . Přípojky na hranici
pozemku. Cena dohodou. RK nevolat.Více
informací na tel. čísle 775 908 906.

· Prodám byt 2+1 v os. vl. ve Veselí n/L. RK
nevolat. Tel. 776 141 159
· Prodám pálené červené cihly 30 cm x 15 cm,
cena 2 Kč/kus. Tel. 606 591 889
· Prodám byt 2+1 s balkonem na sídl. Míru.
2
3. p. bez výtahu. Prostorný (65 m ), velké
úložné prostory, po celkové rekonstrukci.
Zděný. Volný ihned, bez nutných úprav. Perfektní stav. Tel. 608 535 114
· Prodám řadovou garáž v Soběslavi Na Ohradě. Volejte na tel. 733 625 992
· Prodám patrový rodinný dům v centru Soběslavi. Cena dohodou.
Tel. 775 033 660 nebo 723 531 176

· Nabízím žehlení prádla, levně, rychle, kvalitně. Odvezu, vyžehlím, přivezu.
Tel. 725 060 611
· Pronajmu byt 2+1 blízko centra v Soběslavi,
po kompletní rekonstrukci, zařízen.
Tel. 777 122 222
· Pronajmu byt 3+1 U Zastávky ve Veselí nad
Lužnicí. Tel. 720 236 726
· Pronajmu na náměstí v Soběslavi malou kancelář. Tel. 775 506 572
· Pronajmu stylové nebytové prostory po celkové rekonstrukci na náměstí v Soběslavi.
2
2
Plocha 40m + 40m . Tel. 381 522 076
· Wüstenrot – Kocourková Pavla – spoření, pojištění, hypotéky. Tel. 602 258 450, mail:
pavla.kocourkova@obchod.wuestenrot.cz
· Rizikové kácení stromů. Foto Facebook:Tree
climbing. Tel. 728 970 057
· Opravy a servis mopedů, motocyklů. G. o.
motorů, renovace. Prodej náhradních dílů.
Telefon: 721 44 5918,
e-mail: moped-díly@seznam.cz
· Od 1.7. pronajmu zařízenou prodejnu v centru Soběslavi. Tel. 381 524 070 večer
· Pronajmu nový byt 2 KK, zahrada, místo na
parkování, garáž. Tel. 777 907 750
· Zařízený byt 2+0 na sídlišti Svákov k okamžitému pronajmutí. 4. patro s výtahem, balkon, nová okna, zateplená budova, přípojka
na internet. Tel. 723 343 325
· Pronajmu skladové prostory o výměře cca
2
360 m v Soběslavi. Tel.: 602 175 173
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Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky úrok od 2,89 %
Penzijní připojištění
Životní pojištění

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659
Půjčovna svatebních
a společenských šatů

MONIKA
Tř. ČSA 213/II, Veselí nad Lužnicí

Tel.: 723 512 899
Pracovní doba
Po, Út, Čt 17 – 20 h

www.pujcovna-monika.cz
GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
Soukromá farma
v Mokré u Soběslavi
vás v měsíci červnu zve na

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

Cena inzerce:
1 řádek šíře 6 cm: 12 Kč + DPH
2

Plošná inzerce: 8 Kč/cm + DPH
Zvláštní grafická úprava (logo): 50 Kč

Při opakování
poskytujeme slevu 10%
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MABA Prefa spol. s r.o.
Veselí nad Lužnicí
významný výrobce prefabrikátů v ČR

Přijme do pracovního poměru:
·

Zámečníky
Vzdělání: vyučen v oboru

·

Vazače

·

Betonáře, železáře

Vzdělání: základní, vyučen
Vzdělání: základní, vyučen
Požadujeme:

Nabízíme:

· spolehlivost
· samostatnost, zručnost
· zaměstnání u zahraniční kapitálově silné firmy
· platové odhodnocení dle výkonu
· další benefity

Zaujala-li Vás naše společnost a nabídka, kontaktujte nás na
tel. 381581139, 724506363
nebo na e-mail: sona.brestakova@mabaprefa.cz

Vážení zákazníci,
Obuv Zdeňka Maxerová na náměstí
pro vás rozšířila sortiment.
Kromě dámské a pánské obuvi
nyní nabízíme i peněženky a kabelky,
batohy, školní tašky
a koženou galanterii.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Obchodní společnost
KVARTO, spol. s r.o.
v souvislosti s rozvojem
podnikatelských aktivit
nabízí pracovní příležitosti pro
obsazení nových pracovních pozic:

SERVISNÍ TECHNIKY – zemědělská technika
Místo výkonu práce: Dynín
Požadujeme:
· SŠ vzdělání technického, elektro nebo zemědělského směru,
případně vyučení ve strojním nebo zemědělském oboru – opravář
zemědělských strojů, automechanik
· znalost práce na PC
· znalost anglického, případně německého jazyka výhodou
· řidičský průkaz skupiny B, T, (C+E)
· osvědčení na motorové vozíky
Nabízíme:
· pracovní příležitost v prosperující společnosti
· systematické vzdělávání a profesní růst
· široké spektrum benefitů pro zaměstnance
Bližší informace na tel. 602 459 234, 725 929 357
Vaše písemné přihlášky s připojeným strukturovaným životopisem
zasílejte na e-mailovou adresu: marie.michalickova@zznpe.cz,
nebo na níže uvedenou adresu:
ZZN Pelhřimov a.s.
Personální ředitel společnosti: blanka.vavrova@zznpe.cz
Výběrové řízení
Nádražní 805
393 57 Pelhřimov

PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
mobil: 773 558 127, 606 558 127
e-mail: podlahypeterik@seznam.cz
DODÁVÁ A POKLÁDÁ:
laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
vinylové podlahy, přírodní linoleum
masivní podlahy, korkové podlahy
PVC, koberce pro bytové i komerční využití
vyrovnávání betonů samonivelačními stěrkami
vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami
Dovoz vzorků podlah a zaměření ZDARMA

n
n
n
n
n
n

Uzávěrka příštího čísla - pátek 13. 6.
e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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SEMPRA MAŽICE s.r.o.
Nabízí možnost objednání jahod, které jsou každý den dodány čerstvé.
Pokud si objednáte větší množství (min. 60 kg), zavezeme Vám jahody
přímo do pohodlí domova či firmy.
Dále je možnost přijet na samosběr jahod. Kdy jahody dozrají, záleží
na počasí, ale bude to cca 15. 6. 2014.
Cena jahod:

50 Kč/kg při dovozu do domova či firmy
30 Kč/kg při samosběru

Pro více informací navštivte naše webové stránky
http://www.sempramazice.cz/kontakt.php
nebo email info@sempramazice.cz

Již 15 let
jsme tu pro Vás

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

cihly Pichler, Heluz

- omítkové směsi

polystyreny

- fasádní systém Baumit

vaty Knauf, Schwenk

- EKO komíny

kari sítě, roxory

- zámková dlažba Best

KB BLOCK

- sádrokartony

Rozšířená prodejna
Zednické nářadí, špachtle, štětce, válečky, montážní pěny, silikony,
penetrace, tekuté lepenky, hmoždinky, vertex, APU lišty, ochranné
pomůcky, pásky krepové, UV, AL, výstražné, fólie, kolečka, vědra,
kalvasy.
Po – Pá
7.00 – 16.00 hod.
So
7.30 – 11.00 hod.

Potřebujete střechu - Pořiďte u nás KM - BETU.
Super slevy na tyto tašky po celý rok.

Dodáváme a montujeme automatické kotle
na uhlí a pelety značek:
BUDERUS, DAKON, VIADRUS, OPOP, BENEKOV
Vysoká účinnost
Osvědčená technologie

Bezporuchový chod
V provedení ocel i litina

Ing. Tomáš Slavík
Mob: +420 603 572 515
WWW.TOPITLEVNE.CZ

l TEPELNÁ ČERPADLA l SOLÁRNÍ KOLEKTORY
l AUTOMATICKÉ KOTLE NA UHLÍ A PELETY
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