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Setkání s hudbou, z.s.
Kulturní dům města
Soběslavi,
ZUŠ Soběslav

SETKÁNÍ S HUDBOU V SOBĚSLAVI 3.7. – 13.7. 2014
Záštitu nad akcí převzal Ing. Jindřich Bláha, starosta města Soběslavi

cena 10,- Kč

POZVÁNKA
do Galerie
v kostele sv. Marka
V pátek 4. července se uskuteční
od 18 h vernisáž výstavy

„Pavel Kostrhun
Obrazy, sochy, plastiky“.
Výstava potrvá do 27. 7. 2014
Srdečně zveme všechny zájemce
(Podrobnosti na str. 7)
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 11. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 27. května 2014 od 14:00
hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 11/141/2014

Rada města projednala za přítomnosti Ing.
arch. Jaromíra Kročáka a p. Stanislava Dlouhého, jednatele firmy Kavex, způsob, tvar a
barevnost kamenné zádlažby v souvislosti
s realizací rekonstrukce severní strany náměstí
Republiky a přilehlé části Palackého ulice v Soběslavi, která se uskuteční v letošním roce.

 Usnesení č. 11/142/2014

Rada města projednala změnu č. 2 (rozpočtové opatření) rozpočtu města v roce 2014 zpracovanou vedoucí finančního odboru MěÚ
paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje ji
zastupitelstvu města ke schválení.

 Usnesení č. 11/143/2014

Rada města v návaznosti na své usnesení č.
6/078/2014 souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí darovací smlouvě mezi městem Soběslav a Správou železniční dopravní cesty,
s. o., Praha, kterou SŽDC převede na město
Soběslav bezúplatně chodník a komunikaci u
výpravní budovy ČD v Soběslavi na pozemku parc. č. 4022/68 v k. ú. Soběslav v souvislosti s modernizací železniční trati v úseku
Veselí nad Lužnicí – Soběslav.

 Usnesení č. 11/144/2014

Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městským úřadem Soběslav a
firmou České houby, a. s., Nedvědice, za účasti

Usnesení 12. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 10. června 2014 od 14:00
hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 12/153/2014

Rada města projednala návrh zadání změny
č. 1 Územního plánu Soběslav zpracovaný
vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče MěÚ Ing. arch. Dagmar Buzu a
doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.

 Usnesení č. 12/154/2014

Rada města projednala návrh rozpočtového
výhledu města na roky 2015 až 2017 předložený vedoucí finančního odboru MěÚ paní
Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu města po zapracování schválené
změny č. 2 rozpočtu města v roce 2014 ke
schválení.

 Usnesení č. 12/155/2014

Rada města v návaznosti na nový občanský
zákoník schvaluje nové znění stanov Správy
lesů města Soběslavi, spol. s r. o., se sídlem U
Jatek 850, Soběslav III, 392 01 Soběslav, a
Správy města Soběslavi, s. r. o., se sídlem
Tyršova 482/13, Soběslav III, 392 01 Soběslav, dle předloženého návrhu s účinností od
1. 7. 2014.

 Usnesení č. 12/156/2014

a) Rada města v návaznosti na nový občanský

města jako vlastníka sousedních pozemků na
povolení stavby: „Dostavba areálu České
houby, a. s., Nedvědice – II. etapa“.

 Usnesení č. 11/145/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
poskytnutí grantu mezi městem Soběslav a
Jihočeským krajem České Budějovice, kterým Jihočeský kraj poskytne městu Soběslav
finanční částku ve výši 30.000 Kč z grantového programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na
realizaci projektu „Pořízení požárního příslušenství pro jednotku SDH města Soběslavi“.

 Usnesení č. 11/146/2014

Rada města souhlasí na návrh ředitele Kulturního domu města Soběslavi Mgr. Petra Valeše s vyřazením nefunkční smažicí elektrické
sklopné pánve, ev. č. 9926, z majetku organizace z důvodu nefunkčnosti a neopravitelnosti zařízení.

 Usnesení č. 11/147/2014

Rada města bere na vědomí zprávu starosty
města o průběhu, výsledcích a organizačním
zajištění voleb do Evropského parlamentu v
Soběslavi, které se uskutečnily ve dnech 23. a
24. 5. 2014.
Rada města schvaluje odměnu tajemníkovi
MěÚ Ing. Radku Bryllovi za velmi dobré organizační zajištění těchto voleb ve výši dle
zápisu z jednání.

 Usnesení č. 11/148/2014

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Propojení kotelen „Svákov“ –
„Družstevní“, Město Soběslav“, který se
uskuteční dne 9. 6. 2014 v 13:00 hod. na MěÚ
Soběslav, v následujícím složení.
zákoník a další související zákony souhlasí
s uzavřením smlouvy o výkonu funkce jednatele Správy města Soběslavi, s. r. o., mezi
SMS, s. r. o., a jednatelem p. Vladimírem Faladou v předloženém znění s účinností od
1. 7. 2014.
b) Rada města v návaznosti na nový občanský zákoník a další související zákony souhlasí s uzavřením smlouvy o výkonu funkce
jednatele Správy lesů města Soběslavi, spol.
s r. o., mezi SLMS, spol. s r. o., a jednatelem
Ing. Petrem Matoušem v předloženém znění
s účinností od 1. 7. 2014.

 Usnesení č. 12/157/2014

Rada města projednala upravený návrh
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje a interaktivní
videoloterijní terminály na území města Soběslavi, s připomínkami Ministerstva vnitra a
doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.

 Usnesení č. 12/158/2014

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 „Přípojka STL
plynovodu ul. Palackého 60, Soběslav“ na

červenec 2014
členové: Ing. Jindřich Bláha – starosta města,
Mgr. Alena Krejčová – členka RM, Kamil
Modl – člen RM, Zdeněk Vránek – člen ZM,
Vladimír Falada – jednatel SMS, s. r. o.
náhradníci: Mgr. Vladimír Drachovský –
místostarosta, Mgr. Vladimír Drachovský –
místostarosta, Jan Pehe – člen ZM, Ladislav
Bleha – člen ZM, Ing. Luděk Smetana – člen ZM

 Usnesení č. 11/149/2014

Rada města na základě poptávkového řízení
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi
městem Soběslav a firmou Radek Hňup - Kamenictví, Tábor, na rekonstrukci části
kamenné hřbitovní obvodové zdi v Nedvědicích za cenu 108.300 Kč.

 Usnesení č. 11/150/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou Chališ,
spol. s r. o., Tábor, na opravu kanalizace a
zrušení septiku na dvoře ZŠ Komenského
v Soběslavi za cenu 157.100 Kč + DPH.

 Usnesení č. 11/151/2014

Rada města souhlasí s účastí starosty města
Ing. Jindřicha Bláhy, tajemníka MěÚ Ing.
Radka Brylla, ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové a zástupkyně ředitelky MŠ Duha
paní Martiny Hasmanové v partnerském
městě Sabinov ve Slovenské republice ve
dnech 11. – 13. 6. 2014.

 Usnesení č. 11/152/2014

Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského o
rekonstrukci části Tyršovy ulice v Soběslavi,
kterou provádí firma Strabag, a. s., České Budějovice, a jejímž investorem je Jihočeský kraj
prostřednictvím Správy a údržby silnic JčK.
pozemcích parc. č. 3899 a 3990/1 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 12/159/2014

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit bezúplatný převod pozemku parc. č.
2
4042/24 o výměře 4 m v k. ú. Soběslav od
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví města Soběslavi.

 Usnesení č. 12/160/2014

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemků parc. č. 2281 o vý2
měře 6.279 m a parc. č. 3134/2 o výměře
2
5.250 m , oba v k. ú. Soběslav, které jsou ve
vlastnictví fyzických osob, do vlastnictví
města Soběslavi z důvodu scelení lesních pozemků, které jsou ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 12/161/2014

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemků parc. č. 1019 o vý2
měře 1.510 m a parc. č. 1020 o výměře 1.532
2
m , oba v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví fyzické osoby, do vlastnictví města Soběslavi z důvodu budoucí výstavby obslužné
komunikace po vybudování IV. železničního
koridoru v úseku Soběslav – Doubí u Tábora.

 Usnesení č. 12/162/2014

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemku (zahrady) parc. č.
2
998 o výměře 663 m v k. ú. Soběslav p. Ko-
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za účasti města, jako vlastníka sousedních
pozemků, na povolení novostavby rodinného
domu s garáží, zpevněných ploch a technické
infrastruktury na pozemku parc. č. 20/8
v k. ú. Nedvědice, který je ve vlastnictví p.
Koblásy.

INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
candovi, Soběslav, který tento pozemek
dlouhodobě užívá.

 Usnesení č. 12/166/2014

 Usnesení č. 12/163/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi manželi Prchlíkovými, Soběslav, jako
budoucími povinnými, a městem Soběslav,
jako budoucím oprávněným, na uložení věcného břemene dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 993 v k. ú. Soběslav, který je ve
vlastnictví manželů Prchlíkových, v souvislosti s odvedením balastních vod z ulice Na
Pískách a železniční tratě v návaznosti na realizaci IV. železničního koridoru v úseku Soběslav – Veselí nad Lužnicí.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou Čevak,
a. s., České Budějovice, na provedení opravy
vodovodu v Komenského ulici v Soběslavi za
cenu 139.650 Kč + DPH.

 Usnesení č. 12/164/2014

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 7 ke smlouvě o nájmu ze dne 2. 1. 2001
uzavřené mezi městem Soběslav a Správou
města Soběslavi, s. r. o., kterým se upřesňuje
seznam hmotného investičního majetku, který je ve vlastnictví města a který užívá SMS,
s. r. o., v plynových kotelnách a v systému
centrálního zásobování tepla.

 Usnesení č. 12/167/2014

Rada města souhlasí s přijetím nadačního příspěvku Senior-domem Soběslav z programu
Oranžové hřiště nadačního fondu Nadace
ČEZ ve výši 250.000 Kč na zhotovení hřiště
pro seniory. Vybudované hřiště bude majetkem Senior-domu Soběslav.

 Usnesení č. 12/165/2014

Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městským úřadem Soběslav a p. Lukášem Koblásou, Nedvědice,

Volby do Evropského parlamentu konané na území
České republiky
ve dnech 23. 05. – 24. 05. 2014
Výsledky hlasování za Obec: Soběslav (zdroj: www.volby.cz)
Okrsky
celkem

zpr.

v%

9

9

100,00

Str.
čís.

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

5 854

1 017

17,37

1 016

1 009

název

Platné celkem
hlasy v %

Str.
čís.

název

Platné celkem
hlasy v %

1

SNK Evropští demokraté

7

0,69

22

Úsvit přímé demokr.T.Okamury

21

2

Koalice SP a NO!

1

0,09

23

Strana zelených

25

2,08
2,47

3

Klub angažovaných nestraníků

4

0,39

24

Strana svobodných občanů

82

8,12

4

NE Bruselu-Národní demokracie

9

0,89

25

Romská demokratická strana

0

0,00

5

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

63

6,24

26

Komunistická str.Českosloven.

11

1,09

6

Str.zdr.rozumu
NECHCEME EURO

17

1,68

27

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

7

0,69

7

Koalice TOP 09 a STAN

154

15,26

28

ANTIBURSÍK - STOP
EKOTERORU!

0

0,00

8

Liberálně ekologická strana

4

0,39

29

Koalice DSSS a SPE

2

0,19

9

LEV 21-Národní socialisté

1

0,09

10

Komunistická str.Čech a Moravy

137

13,57

30

HNUTÍ SOCIÁLNĚ
SLABÝCH

1

0,09

11

Evropani.cz

0

0,00

31

Republika

0

0,00

32

Česká pirátská strana

50

4,95

33

Česká Suverenita

0

0,00

1

0,09

12

REPUBL.STR.ČECH,
MORAVY A SLEZ.

0

0,00

13

Fair play - HNPD

0

0,00

14

Česká str.sociálně demokrat.

146

14,46

Koruna Česká
34
(monarch.strana)

16

ANO 2011

169

16,74

35

Aktiv nezávislých občanů

4

0,39

17

“Strana rovných příležitostí”

0

0,00

36

0

0,00

18

Moravané

0

0,00

Česká strana
národně sociální

19

Česká strana regionů

0

0,00

37

Občanská
konzervativní strana

3

0,29

20

Občanská demokratická strana

87

8,62

38

Věci veřejné

1

0,09

21

VIZE 2014

2

0,19

39

OBČANÉ 2011

0

0,00

 Usnesení č. 12/168/2014
a) Rada města stanovuje plat řediteli Základní školy Soběslav, Komenského 20, Mgr.
Janu Holasovi ve výši dle zápisu z jednání
s účinností od 1. 8. 2014.
b) Rada města děkuje Mgr. Jaroslavu Koldanovi za jeho dlouholetou práci ve funkci ředitele ZŠ Komenského, kterou ukončí k 31. 7.
2014 odchodem do starobního důchodu.

 Usnesení č. 12/169/2014
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Propojení kotelen
„Svákov“ – „Družstevní“, Město Soběslav“,
které se konalo dne 9. 6. 2014 na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma
TIP-N+V, s. r. o., Soběslav, za cenu
2.662.631 Kč + DPH.

 Usnesení č. 12/170/2014
Rada města souhlasí na návrh Bytové komise rady města s přenecháním městského
bytu velikosti 3+0 v čp. 321 v Kadlecově ulici v Soběslavi do nájmu Marcele Petříčkové,
Soběslav.

Navštivte
informační
středisko
na náměstí Republiky 148
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.
Pro zájemce jsou denně zajištěny komentované prohlídky kostelů sv. Petra a Pavla
a sv. Víta na náměstí.
Provoz informačního střediska je v hlavní
sezoně denně, otevírací doba pondělí až
neděle 9.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hodin.
Telefon 601 339 095.
V červenci a srpnu je rovněž otevřena
denně od 9.00 do 17.00 h městská věž u
kostela sv. Petra a Pavla na náměstí. Součástí prohlídky jsou expozice hodin ve „Věžním muzejíčku“ a výroby zvonů.
Těšíme se na vaši návštěvu.
-jk-

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

JUDr. Stanislav Hroch
Středa 9. 7. a 23. 7. od 13 do 17 h

Tel. 602 496 375
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Obnova aleje u plovárny
Začátkem června zajistilo město Soběslav prostřednictvím odborné
firmy vysazení 78 stromů podél asfaltové komunikace od železné lávky
přes řeku Lužnici u restaurace Paluba k odbočce do areálu plovárny. Vysazené stromy nahradily přerostlé a proschlé topoly odstraňované
postupně v minulých letech.
Výsadba organizovaná městem za účasti soukromé firmy v rámci tzv.
„náhradní výsadby“ přinese obnovení aleje, hojně využívané občany města k procházkám a venčení svých mazlíčků.

Přemístění kontejnerů na separovaný
odpad z náměstí
V souvislosti se zahájením rekonstrukce severní strany náměstí Republiky a přilehlé části Palackého ulice v Soběslavi dojde ke změně umístění kontejnerů na separovaný odpad. Od začátku července budou moci
občané Soběslavi využívat novou sadu kontejnerů na separovaný sběr
umístěnou na asfaltové ploše za Smrčkovým domem.
Během rekonstrukce náměstí bude stávající sada kontejnerů před obchodním domem zúžena pouze na kontejnery na papír, sklo a plasty, které
budou sloužit především pro návštěvníky obchodního domu.
Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ

Seriál k novému občanskému zákoníku
Pacht
Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému
užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za
to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout
poměrnou část výnosu z věci.
Pacht se od nájmu tedy odlišuje tím, že zatímco nájemní smlouva umožňuje nájemci užívat cizí věc, tak smlouva pachtovní opravňuje
pachtýře cizí věc užívat a požívat, tzn. brát z ní
plody a užitky (u zemědělské půdy právo ji obdělávat a brát užitky z jejího obdělávání).
Propachtovatel je vlastníkem věci, tedy obdobou pronajímatele, a pachtýř je tím, kdo věc
užívá a požívá, tedy obdobou nájemce.
Co se stane, když dnes, za platnosti nového
občanského zákoníku (NOZ), uzavřete k zemědělskému pozemku, který chcete obdělávat,
smlouvu, kterou označíte jako smlouvu nájemní? Pokud z jejího obsahu, z okolností, za kterých byla smlouva uzavírána, či z účelu, pokud
byl vyjeven, plyne, že vůlí stran bylo uzavřít
smlouvu pachtovní, pak se smlouva, byť jinak
označená, bude posuzovat jako pacht.
Je-li propachtován zemědělský nebo lesní
pozemek, je ujednán zemědělský pacht.
Pachtovné se platí ročně pozadu a je splatné
k 1. říjnu, neujednají-li si strany něco jiného.
Pachtýř pečuje o propachtovanou věc jako
řádný hospodář, tedy je povinen ornou půdu
řádně obdělávat.
Propachtovatel je povinen udržovat věc ve
stavu, aby mohla sloužit účelu pachtu.
Neodstraní-li propachtovatel vadu věci, kterou
má povinnost odstranit, bez zbytečného odkladu, a klesne-li z tohoto důvodu výnos z propachtované věci pod polovinu běžného výnosu, má
pachtýř právo na slevu z pachtovného; klesne-li
výnos na nepatrný, má právo na vypovězení
pachtu bez výpovědní doby. Toto ustanovení se
může uplatnit např. u zemědělských budov, u
pachtu pozemků se zřejmě moc nevyužije.
Je-li propachtovaná věc zapsaná v katastru
nemovitostí, zapíše se do katastru nemovitostí i

pacht, navrhne-li to vlastník nebo s jeho
souhlasem pachtýř. Hlavním smyslem tohoto
ustanovení je ochrana pachtýře při převodu
vlastnického práva k pozemku vůči novému
nabyvateli pozemku.
Se změnou vlastníka věci (pozemku) přechází práva a povinnosti z pachtu na nového vlastníka jako propachtovatele. Neměl-li ovšem
nabyvatel rozumný důvod pochybovat, že kupuje věc, která není pronajata, má právo vypovědět
pacht do 3 měsíců poté, co se dozvěděl nebo
musel dozvědět, že věc je propachtována a kdo
je pachtýřem. Výpovědní doba u věci nemovité
jsou 3 měsíce.
Při prodeji pozemků kupní smlouva často neobsahuje ustanovení, že pozemek je propachtován (pronajat) nebo dokonce obsahuje ujištění,
že na pozemku neváznou žádná práva třetích
osob, ač to není pravda. Pak ovšem hrozí, že
nový vlastník pacht vypoví.
Proti tomu se pachtýř může účinně bránit
zápisem pachtu do katastru nemovitostí. Pokud však propachtovatel nedá k zápisu pachtu
souhlas, je otázkou, jak jinak prokázat, že nový
nabyvatel pozemku neměl rozumný důvod pochybovat, že kupuje věc, která není pronajata/propachtována.
Je možno odkázat na evidenci užívacích vztahů k půdě podle zákona o zemědělství č. 252/1997
Sb., kterou vede Ministerstvo zemědělství způsobem umožňujícím dálkový přístup, a ve které
jsou zveřejněny identifikační údaje o uživatelích
pozemků. Ovšem až soudní praxe ukáže, zda
tato evidence je dostatečnou ochranou pachtýřů.
(pokračování příště)
JUDr. Ing. M. Nosek

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

Poděkování
Poděkování a velké ocenění patří Domácí
péči pod vedením Marie Megisové, sestřičkám Šimkové, Prágrové, Hojsákové a Menglerové za lidský přístup k pacientům.
Jmenované poskytovaly vzornou péči a hřejivé slovo mojí mamince paní Anně Lužické
na sklonku jejího života. Velmi si toho vážím a děkuji.
Anna Javorská

Dne 28. 7. 2014 uplynou
3 roky od úmrtí paní Ivany
Pavlátové.
Za tichou vzpomínku
děkují děti Daniel,
Kateřina a maminka
Krásná léta s Tebou prožitá nás budou provázet do konce života. Nikdy nezapomeneme.

Dne 31. 7. tomu bude 20 let,
co nás navždy opustila paní
Božena Hesová ze Soběslavi. Kdo jste ji znali a měli
rádi, věnujte jí spolu s námi
tichou vzpomínku. Rodina Hesova, Arnoštova a ostatní příbuzní
Děkujeme ze srdce všem, kteří nám pomohli v péči o našeho tatínka, pana Františka
Krákoru. Děkujeme sestřičkám pod vedením paní Megisové, pečovatelkám i panu Kováčikovi a zejména pak všem z Hospicu
Dobrého Pastýře v Čerčanech, kde spolu s
milovanou ženou prožili spokojeně své poslední dny. Všichni vynikají nesmírnou profesionalitou, pečlivostí a laskavostí.
Děkujeme i všem, kteří našeho tatínka doprovodili na jeho poslední cestě, za květinové dary a laskavá slova útěchy.
Dcery a syn s rodinami

červenec 2014
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V červenci uplyne
85 let, co byli oddáni
moji prarodiče Marie
a Karel Štěpánkovi
z Kvasejovic.
Koho jsem milovala, není zapomenut.
Děkuji za vše. S úctou vzpomíná vnučka Věra

Dne 26. 7. 2014 uplynou
3 roky, co nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek,
bratr, pan Jaroslav Pospíšil.
Kdo jste ho znali, věnujte
mu společně s námi tichou
vzpomínku.
S láskou vzpomínají manželka Stanislava,
dcery Lenka a Lucie, bratr Antonín a František s rodinami, příbuzní, přátelé a kamarádi.

Vítání nových občánků

à

Další slavnostní vítání nových soběslavských občánků v roce 2014 se konalo v obřadní
síni městského úřadu 18. června. Bylo uvítáno
do života sedm dětí, z toho dvě holčičky a pět
chlapečků. Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu.
Foto: Vladimír Cibulka

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
VÝSTAVA
BARÁČNÍKŮ
Až do konce letošních prázdnin
je v knihovně výstava, na které můžete vidět průřez uplynulými 85
lety trvání obce baráčníků v Soběslavi převážně na fotografiích, ale
nechybějí ani nádherné blatské
kroje a svérázy. Ruční práci při jejich výrobě nikdy nepřestaneme
obdivovat a skláníme se před
uměním našich předků. Děkujeme
tímto tetičce Růženě Kastnerové
za zorganizování celé výstavy, která bude po celou sezonu připomínat
návštěvníkům
knihovny Na vernisáži vystoupil dětský folklorní soubor „Ráček“ pod vedením paní Moravcové
tradice našeho regionu.

SOBOTNÍ PROVOZ
Během letních prázdnin bude městská knihovna otevřena také každou sobotu od 9 do 13 hodin. Návštěvníkům knihovny a turistům bude denně k dispozici brigádnice z informačního centra,
která je ráda provede a podá informace o historii hradu i současnosti knihovny. Srdečně zveme
k návštěvě!

IRISDIAGNOSTIKA
Pravidelně naši knihovnu navštěvuje irisdiagnostik Jitka Hanzalová. Provádí přesnou diagnózu
hlavních příčin zdravotních potíží z oční duhovky u dětí i dospělých a následně navrhuje jejich řešení. Individuální konzultace budou v červenci v úterý 8. 7. a v úterý 22. 7. Na vyšetření je třeba se
předem objednat na tel. 732 867 571.
Alena Fremrová

PRÁZDNINOVÁ PROVOZNÍ DOBA
30. 6. - 14. 7. - ZAVŘENO z důvodu revize knihovního fondu
15. 7. - 30. 8.
Pondělí »»»»»»»»»»»»» zavřeno
Úterý »»»»»»»»»»»»»» 9 - 18
Středa »»»»»»»»»»»»»» 9 - 17

Čtvrtek »»»»»»»»»»»»» 9 - 16
Pátek »»»»»»»»»»»»»» 9 - 15
Sobota »»»»»»»»»»»»» 9 - 13

Co je nového ve Věžním muzejíčku?
Návštěvníci budou i letos překvapeni nejen změnami
stálé expozice, ale i
tematickou sezonní
výstavou. Změnily se
prostorové dispozice
věžní klenotnice.
Byla rozebrána gotická skříň a po restaurování
tvoří významný exponát Rožmberského domu.
Do stálé expozice přibyla zapůjčená sada věžních rafií a sada kamenných závaží. Novinkou
bude také věžní informační kiosek s dotykovou
obrazovkou, který poskytne základní informace o
věži, stálé expozici a výstavě. Zároveň bude exponátem výstavy, protože jeho čas je nastaven pomocí signálu z družic Novastar GPS. Návštěvníci
si budou moci prohlédnout i několik ukázek
programovaných hodin, například Římské digitálky. Letošní výstava nese název “Elektřina ve
službách času” a představí mnoho variant použití
elektřiny v hodinářství. Vystaveny budou mechanické hodiny natahované elektrickým motorem,
natahované elektromagnetem, poháněné synchronním motorem i hodiny jednotného času.
K vidění budou hodiny například značek ATO,
Bulle, Laplace, Datumatic, Elektročas, Elekon a
mnoha dalších. Hodiny jsou převážně ze sbírek
členů našeho horologického spolku. Výstavy se
však účastní také firmy Elekon (výrobky Mobatime) a FCC PS (výrobky Meinberg). Ještě neúplná
expozice byla poprvé otevřena na Noc kostelů a
Noc muzeí. Je potěšitelné, že s instalací a přípravou výstavy pomáhají i členové našeho spolku
až z Děčína. Kdybyste se i vy chtěli zapojit do
budování Věžního muzejíčka nebo pomoci s
jeho provozem, jste vítáni.
Ing. Petr Král, info@orloj.eu
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SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program KD Soběslav – červenec 2014
· Čtvrtek 3.7 – neděle 13.7.

SETKÁNÍ S HUDBOU V SOBĚSLAVI
KD, Galerie v kostele sv. Marka, sv. Vít, terasa u městské knihovny,
vstupné dobrovolné

VERNISÁŽ – Pavel Kostroun – plastiky, sochy, obrazy
Galerie v kostele sv. Marka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
· Sobota – neděle 19.7 – 20.7.
20. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
– KUBEŠOVA SOBĚSLAV 2014, Soběslav náměstí
· Pátek
1.8. VERNISÁŽ - „KŘÍŽEM“ , Galerie v kostele sv. Marka . . . . . . . . . . 18.00

· Pátek

4.7.

Taneční kurzy 2014
Taneční kurzy povedou opět manželé Alena a Jaroslav Bolkovi z Milevska.
Začínáme v sobotu 6. září v 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 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.

Soběslavské slavnosti 2014
Letošní třetí zářijová sobota, přesněji sobota 20. září, přivítá již čtvrté Soběslavské slavnosti.
Dlouho jsme se nemohli rozhodnout, do jakého stylu ony letošní slavnosti naladit. Nakonec padla
volba na prolnutí historie se současností. Hlavním historickým tématem tedy bude věznění Václava
IV. na hradě soběslavském. Veškeré dění slavností se bude, oproti předchozím rokům, odehrávat
pouze na hradním nádvoří, resp. v hradním sklepení, v prostorách před KD, ve věži Hlásce, a v parku u Hlásky. Slavnostní den, nebo jak jinak nazvat den, kdy se odehrávají slavnosti, bude zahájen na
nádvoří hradu, proměněném v oblíbené tržiště s řemesly a občerstvením, v deset hodin příchodem
historické družiny vzácné návštěvy ze Sabinova. Při jejím uvítání náhle oznámí hlásný blížící se neznámou ozbrojenou družinu. Nastává panika a velké překvapení, když do brány vchází družina s deportovaným Václavem IV. Jsou purkrabím samozřejmě přivítáni a následně umisťují vězně do
hradního žaláře ve sklepení. Sklepení ovšem nebude pouze žalářem, ale část se promění v pivovarský sklep se sudy plnými různého druhu piva. Hned poté se rozběhne program na hlavním pódiu na
nádvoří. Něco kolem půl jedenácté budeme moci zhlédnout vystoupení skupiny historického tance,
po němž bude následovat rytířský souboj se zápletkou a následnou dražbou šátku. V poledne nastupuje na scénu kejklíř a druhý historický taneční výstup. Půl jedné pak bude ve znamení zahájení her
a atrakcí pro děti v parku u Hlásky, které otevře kostýmovaná družina a děti zde budou moci užívat
všeho zdarma až do sedmnácti hodin. V jednu hodinu přichází ke slovu, či notě, na hlavním nádvoří
koncert dechové hudby Vysočinka, kterou na pódiu v půl třetí odpoledne vystřídá v Soběslavi známé hudební uskupení The Swings. Šestnáctá hodina pak takřka na hodinku změní atmosféru nádvoří do stylu country – revival Michala Tučného - Drobek. Švihnutím meče, kolem páté hodiny,
smetou historické postavy z pódia country kapelu a budeme opět svědky historické dobové scény,
v níž … (ale to bychom vám již prozradili úplně všechno). Na každý pád v půl šesté bude odbubnována show – nehistorická – uskupením Wild Stick (znáte z loňského programu) a připraví tím
„půdu“ pro druhé kejklířské variace. Přesně v devatenáct hodin přivítá soběslavské hradní nádvoří
hlavní „nehistorickou“ postavu dne - Michala Hrůzu s kapelou Hrůzy. Pomalu se nám blíží půl desátá a ohňová show v novém kabátě a přímo na hlavním pódiu. Závěrečná historická scéna o desáté
pak ukončí celý den a tím i Soběslavské slavnosti 2014. Samozřejmě se dnes jedná o nástin programu
s časovým rozvržením, který se již ovšem, podle všech předpokladů, nezmění. Přesný program přineseme v dalších číslech Hlásky. Aktuální informace získáte na webu kdms.cz nebo facebooku Kulturního
domu města Soběslavi. Tolik tedy nahlédnutí pod pokličku slavností. Přejeme všem hezké kulturní léto
a těšíme se na shledání u jeho závěru – Soběslavských slavností 2014.
Mgr. Petr Valeš

červenec 2014

Předplatné Podzim 2014
v KD Soběslav
· Pondělí 29. září v 19.30 hod.

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

lll

· Pondělí 20. října v 19.30 hod.

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

lll

· Středa 19. listopadu v 19.30 hod.

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

lll

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

červenec 2014
Pozvánka do Galerie v kostele sv. Marka
V pátek 4. července se uskuteční v 18 h
vernisáž výstavy
„Pavel Kostrhun – Obrazy, sochy, plastiky“.
Výstava potrvá do 27. 7. 2014
Na období prázdnin se svou novou tvorbou
představí Doc. Mgr. Pavel Kostrhun. Autor,
který žije v Brně, kde je docentem Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, se do
naší galerie vrací opět po deseti letech.
V roce 2004 zde představil svou tehdejší
uměleckou tvorbu, převážně dřevěné plastiky, objekty z kamene a obrazy. Na této výstavě představí svou současnou uměleckou
tvorbu – sochy a plastiky z mramoru, žuly a
ze dřeva a obrazy – olejomalby, které volně
sdružuje do tematických cyklů.
Autor se zúčastnil řady sympozií a kolektivních výstav a uspořádal dvě desítky autorských výstav. Jeho díla jsou zastoupena
v domácích a zahraničních soukromých i veřejných sbírkách. Srdečně zveme na výstavu.
V. Hrůza, ak. soch., kurátor
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MĚSTO SOBĚSLAV, KULTURNÍ DŮM MĚSTA SOBĚSLAVI
KUBEŠOVO HUDEBNÍ VYDAVATELSTVÍ pořádají

20. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
KUBEŠOVA SOBĚSLAV 2014 - 19. 7. - 20. 7. 2014
DEN HOSTŮ - SOBOTA 19. 7. 2014
d´RHINWAGGES / Francie /
BUREMUSIG ENGELBURG / Švýcarsko /
· 12.55 hod.
DIE KLEINTURWALLER MUSIKANTEN / Maďarsko /
· 13.50 hod.
SOBĚSLAVSKÉ MAŽORETKY
· 14.45 hod.
DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR RÁČEK
· 14.55 hod.
SOBĚSLAVSKÁ CHASA MLADÁ
· 15.05 hod.
NIEDERÖSTERREICH MUSIKANTEN mit MARTINA / Rakousko
· 15.15 hod.
BLAASKAPEL FREUNDE ECHO / Holandsko
· 16.10 hod.
WEINBERG MUSIKANTEN / Německo
· 17.05 hod.
· 18.00 hod.
LIBKOVANKA
· 19.00 hod.
BORŠIČANKA
VYSOČINKA
· 20.00 hod.
· 21.00 hod.
KŘÍDLOVANKA
· 22.00 hod.
BABOUCI
VESELKA
· 23.00 hod.
Program uvádí Martin Hlaváček a Karel Hegner.
· 12.00 hod.

GALAKONCERT - NEDĚLE 20. 7. 2014
zahájení
· 10.05 hod.
ČERNOVICKÁ DECHOVKA
BŘEZOVSKÁ 10
· 11.00 hod.
· 12.00 hod.
VESELKA
· 12.10 hod.
soutěž - Deník- Český rozhlas Č. Budějovice
· 13.30 hod.
BOŽEJÁCI
· 14.30 hod.
MORAVANKA
· 15.30 hod.
JIŽANI
· 16.30 hod.
BABOUCI
· 17.30 hod.
KRAJANKA
· 18.30 hod.
VESELKA
· 19.00 hod.
Všechny dechové hudby společně zahrají za řízení Petra Stříšky,
Jaroslava Zemana a Ruth Cozzio-Studerus skladby „BORKOVICKÁ
POLKA“, „MOJE ČESKÁ VLAST“ a „OD TÁBORA AŽ K NÁM“.
Program uvádí Alexandr Hemala, Blanka Tůmová, Milan Černohouz a Miloň Čepelka.
· 10.00 hod.

SETKÁNÍ S HUDBOU
V SOBĚSLAVI
3. 7. – 13. 7. 2014
PROGRAM
· 3. 7. čtvrtek v 18.00, kostel sv. Víta a KDMS

ÚVODNÍ PUTOVNÍ KONCERT
ORGANIZÁTORŮ A LEKTORŮ

· 4. 7. pátek v 19.00, terasa městské knihovny

(v případě nepřízně počasí Galerie sv. Marka
počasí ve 20.00)
SAX INSPIRATION
Saxofonové kvarteto Bohemia

· 5. 7. sobota v 19.00, kostel sv. Petra a Pavla

POCTA ČESKÉ SAKRÁLNÍ TVORBĚ
Hudba pro duši i ducha...

· 6. 7. neděle v 19.00, Galerie sv. Marka

OD BAROKA PO BARTÓKA
Houslová dueta v průběhu staletí...

· 7. 7. pondělí v 19.00, Galerie sv. Marka

MAGICKÁ KYTARA ŠTĚPÁNA RAKA
Kytarový recitál výjimečného českého kytaristy.

· 8. 7. úterý v 19.00, terasa městské knihovny

(v případě nepřízně počasí Galerie sv. Marka
ve 20.00)
EPOQUE QUARTETT SLAVÍ 15 LET!

· 9. 7. středa v 19.00, kostel sv. Víta

HUDBA ČESKÉHO STŘEDOVĚKU
Schola specialis familiae

· 10. 7. čtvrtek v 19.00, terasa městské kni-

hovny (v případě nepřízně počasí Galerie sv.
Marka ve 20.00)
VOKÁLNÍ KVARTETO THE SWINGS
A TEREZA RAJNINCOVÁ

12.00 - 13.00 h přímý přenos do vysílání Českého rozhlasu České Budějovice

KONCERTY KOLEM SOBĚSLAVI v sobotu od 14.00 hodin
· BORKOVICE – VESELKA, BUREMUSIG ENGELBURG /Švýcarsko
· KLENOVICE – JIŽANI, NIEDERÖSTERREICH MUSIKANTEN mit MARTINA

/Rakousko

· TUČAPY – LIBKOVANKA, d´RHINWAGGES /Francie
· ŽELEČ – KŘÍDLOVANKA, BLAASKAPEL FREUNDE ECHO /Holandsko
· ŽÍŠOV – BORŠIČANKA, WEINBERG MUSIKANTEN /Německo

Všem příznivcům dechovky přejeme na festivalu Kubešova Soběslav příjemné zážitky.
Česká i americká swingová klasika v originálních aranžmá.

· 11. 7. pátek v 19.00, Letní koupaliště Soběs-

lav (koncert se koná za každého počasí)
DOMÁCÍ KAPELA, ANEB ZAHRAJEME
SI SAMI! Netradiční a neformální letní koncert, na němž zazní známé písničky od šedesátých let po současnost.
· 12. 7. sobota v 10.00, koncertní sál ZUŠ

MATINÉ

S komorní hudbou v nastudování účastníků
kurzů
· 12. 7. sobota v 18.00, kostel sv. Víta a KDMS

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ÚČASTNÍKŮ
KURZŮ

· 13. 7. neděle KONEC KURZŮ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Organizátoři festivalu: Setkání s hudbou, z.s.,
Kulturní dům města Soběslavi, ZUŠ Soběslav
Podrobný program bude k dostání na koncertech.
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Duhové okénko
Den dětí
Je to den, který je důležitý pro všechny děti. Nejvíce se
těší na dobroty a na nějaký pěkný dárek.
U nás, ve školce, bylo obojí a ještě něco navíc. Děti začaly den výbornou svačinou, a to tříbarevným pohárem, potom každá třída plnila různé
zábavné úkoly. Ovšem, největší překvapení nás čekalo, když jsme si
mohli prohlédnout několik živých papoušků od největšího ary ararauny,
po žaka, amazoňana, kakadua a menšího aratingu. Všichni byli ochočení
a ještě jsme se dozvěděli o jejich životě v přírodě i v zajetí. A po kuřecím
řízku s bramborovou kaší následovala zmrzlina v kornoutu. Na úplný konec, když šly děti domů, si odnesly bublifuk, bonbony a vykreslenou
omalovánku papoušků. Den dětí se letos opravdu vydařil.

Výlet do ZOO Ohrada
Po dlouhém těšení nastal konečně den s velkým D. Vyrazili jsme na
výlet krásným autobusem s příjemným a trpělivým panem řidičem. Když
jsme přijeli do ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou, první otázka zněla:
„Půjdeme na medvědy?“ Cestou k medvědímu výběhu jsme si ještě prohlédli klokany a drobné hlodavce. Medvědi se nám ukázali v plné kráse.
Velký zážitek! Ale i ostatní zvířata se nám líbila. Jak ubíhal čas, čím dál
tím víc jsme se těšili na dobrůtku z batohu od mamky. Domů jsme se
vraceli plni dojmů a krásných zážitků.

Rozloučení s předškoláky
Po roce nastal opět sváteční čas, kdy se loučíme s dětmi, které nastoupí
po prázdninách do první třídy ZŠ. V pondělí 16. 6. se sešly se svými rodiči
v kině děti z hnědé, zelené a žluté třídy. Po krátkém hudebním programu
pěveckého sboru ZUŠ proběhlo slavnostní stužkování dětí. Děkujeme za
organizační zajištění zaměstnancům kulturního domu a za hudební
program paním učitelkám ze ZUŠ.

Výlet do Tábora
V úterý 10. 6. si vyjeli předškoláci z hnědé třídy na výlet vlakem do
Tábora. Navštívili voňavou cukrárnu U Veselých, kde bylo pro děti při-

MŠ Nerudova
Den dětí
Každým rokem se děti v naší mateřské škole těší na oslavu Dne dětí.
Tentokrát je přivítal na školní zahradě klaun Hugo. Bylo to v úterý 27.5.
odpoledne. Hudební program byl připraven hlavně pro naše nejmenší diváky. Děti byly s klaunem neustále v pohybu. Tančily, dováděly, chytaly
balonky, plnily různé úkoly a samozřejmě dostaly dárečky ke Dni dětí.
Nesmíme zapomenout poděkovat všem maminkám, které pro děti upekly
sladké dobroty. Na závěr oslavy bylo pro děti připraveno další překvapení. Pochutnaly si na buchtičkách s krémem, které jim věnoval ing. J. Kouba, majitel pekárny Peta Bohemia. Moc děkujeme, všem dětem i rodičům
chutnaly. Poděkování patří řediteli kulturního domu Národ Mgr. Petru
Valešovi za zapůjčení stanů na Den dětí.
pokračování na str. 9

praveno občerstvení a sladká mléčná hmota na tvoření. Hotové výrobky si
děti odvezly domů. Cestou si prohlédly historické centrum Tábora.

Pěší výlet Modrásků
Čas výletů se nachýlil, a tak se i Modrásci vydali na pěší túru do okolí
našeho města. Společně jsme vyrazili vstříc pohádkovému dobrodružství.
Došli jsme k farmě pana Kubeše, kde nás přivítala zvířátka. Pozdravili
jsme je, některá i nakrmili a pokračovali dál pohádkovým lesem okolo
Nového rybníka až k altánku. Posilnili jsme se a rozběhli po okolí. S úžasem jsme našli zvířátka, která ve známé pohádce hledají boudu. A tak
jsme se náhle stali malými herci, kteří si tuto pohádku v lese zahráli. Cestou nazpátek nás doprovázelo houkání vlaku a mávání cestujících. Zdárně
jsme dorazili ke školce, plni krásných zážitků a vzpomínek.
Kolektiv MŠ Duha

červenec 2014
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MŠ Nerudova - dokončení ze str. 8

Beseda s Petrem Matoušem a jeho kolegy ze Správy lesů města Soběslavi

Vyprávění v lese

Slavnostní stužkování
Období her pomalu končí a našim předškolákům budou nastávat velké
povinnosti. Po prázdninách se z nich stanou opravdoví prvňáčci. Loučení
s mateřskou školou je pro děti i rodiče velkou událostí. Proto také vedení
mateřské školy připravilo pro předškoláky slavnostní stužkování v místním kině dne 10. 6. za přítomnosti místostarosty Mgr. Vladimíra Drachovského. Třicet šest předškoláků dostalo na památku barevné šerpy,
knihy a fotografie. O hudební program se postaraly děti ze ZUŠ v Soběslavi pod vedením Mgr. Ivy Hovorkové. I naše děti zazpívaly před velkým
publikem písničku o usmívání a prázdninovou. Byly odměněny
zasloužilým potleskem svých rodičů, babiček a dědečků. Milí školáčci,
hodně úspěchů ve škole!

Střípky ze
ZŠ E. Beneše
Krajské kolo
Poháru rozhlasu
Dne 20. 5. se uskutečnilo v Táboře krajské
kolo Poháru rozhlasu. Družstvo mladších žáků
ve složení Soukup, Chlaň, Čipera, Petrů, Bernat, Kukla, Pekař, Přibyl a Baloun obsadilo
krásné 5. místo. Jan Soukup vytvořil nový rekord školy ve skoku vysokém - 152 cm. Gratulujeme!
Mgr. Dana Vorlová

Olympiáda v lehké atletice 1. stupně
V úterý 20. května, za velmi pěkného počasí,
se konala olympiáda v lehké atletice 1. stupně.
Všichni, kteří stáli na startu jakékoli disciplíny,
zvítězili. Poprvé naši olympiádu zažili naši prvňáčkové, kteří bojovali s nasazením všech sil a
dosahovali velmi pěkných výsledků. Z chlapců
byl nejúspěšnější Daniel Potušťák z 1. C, který
získal čtyři diplomy, z dívek to byla Kateřina
Břešťáková, Alexandra Vachromějeva a Nela
Drunecká z 1. C, které získaly po dvou diplomech.

Přijali jsme pozvání Ing. Petra Matouše ze Správy lesů města Soběslavi, do krásného prostředí kolem Nového rybníka. Cesta nám rychle utekla
a na děti čekali u altánku jejich průvodci, hajný R. Janoušek, P. Matouš a
Jan Poláček. Připravili si pro nás opravdu zajímavý program. Děti hledaly
v lese ztracená zvířátka na obrázcích, skládaly dřevěné puzzle zvířecích
stop. Pro děti bylo nejzajímavější sázení nového malého stromečku, který
společně s panem Matoušem zasadily. Velkým zážitkem bylo i pozorování dalekohledem u Nového rybníka. Každý si to mohl vyzkoušet a bylo se
opravdu na co dívat. Poutavé vyprávění nebralo konce. Děti odcházely
plné zážitků a dojmů. Těšíme se na další spolupráci.
Kolektiv MŠ Nerudova
Děkujeme zaměstnancům kulturního domu Národ - panu J. Kocourkovi a L. Černému za celoroční spolupráci a pomoc při realizaci akcí naší
mateřské školy.

Z chlapců 2. tříd si nejlépe vedl Jakub Vorel,
který získal čtyři diplomy, z dívek Adéla Podlahová a Kristýna Turková, které získaly po třech
diplomech.
Z chlapců 3. tříd si nejlépe vedl Štěpán Kopřiva, který získal čtyři diplomy, z dívek Klára
Tučková a Karolína Sudová – obě po třech
diplomech.
Ze 4. tříd byl nejlepší Bronislav Megis a Barbora Novotná, kteří získali po třech diplomech.
Z 5. tříd to byl Vojtěch Slabý se čtyřmi diplomy, z dívek Nikola Košťálová, Adéla Luňáková
a Magdaléna Váchová – všechny shodně po
dvou diplomech.
Všem gratulujeme a přejeme mnoho dalších
sportovních úspěchů.
Poděkování patří i všem vyučujícím 1. stupně, vychovatelkám školní družiny a žákům 9. A,
kteří svojí pomocí přispěli k dobrému průběhu
olympiády.
Mgr. Miluše Králová

Beseda s policistou
Ve středu 21. 5. nás navštívil ve třídě Mgr.
Miroslav Doubek, tiskový mluvčí Policie ČR
v Táboře. Besedovali jsme na téma trestní právo, trestní odpovědnost, návykové látky a
zákon.
Jeho úkolem bylo upřesnit nám, co je přestupek, trestný čin a jaký je mezi tím rozdíl. Připomněli jsme si, kdy jsme za své činy plně
odpovědní a co nás postihne, kdybychom se
přestupku či trestného činu dopustili.
Také jsme se dozvěděli důležité informace o
různých druzích návykových látek, o jejich užívání, účincích a držení. Velmi nás překvapilo,
že užívání drog není trestné. Jejich držení, prodávání, podávání někomu jinému však ano. Jejich účinky na psychiku vyvolávají potřebu si
drogu vzít, tedy závislost. Člověk, který drogu
užívá, se chová jinak. Po užití drogy mu je velmi
dobře, ale po vyprchání účinků je často velmi

agresivní a má nutkavou potřebu si vzít další.
Protože nemá dostatek peněz, dopouští se následně různých trestných činů, které jsou pro
nás i naši společnost nežádoucí a nebezpečné.
Nakonec nám pan Doubek pustil videozáznamy, na kterých jsme mohli vidět následky
užívání drog i policejní zásah v drogovém
doupěti.
Beseda byla velmi zajímavá a pro naši věkovou skupinu poučná. Chtěli bychom panu
Doubkovi velmi poděkovat za jeho návštěvu a
čas, který s námi strávil, a také za to, že se
s námi podělil o tak cenné informace.
Kamila Čížková, třída 9. B

Okresní fotbalová soutěž
McDonald´s Cup
Žáci naší školy se jako každý rok zúčastnili
fotbalových turnajů pod hlavičkou McDonald.
Přes viditelnou snahu se jim tentokrát nepodařilo vybojovat medailové umístění, i když
zejména v mladší kategorii (1. – 3. ročníky)
k tomu měli hoši velmi blízko. Fotbalově skončili na 4. místě z 18 škol. Starší (4. – 5. ročníky)
obsadili 7. místo z 21 škol.
Všem hráčům děkujeme za reprezentaci školy a těšíme se na další ročník. (foto na str. 10)
Mgr. Naděžda Vančatová

Okresní kolo atletického čtyřboje
Dne 28. května se v Táboře uskutečnilo
okresní kolo atletického čtyřboje.
Výsledky jsou následující: ml. žákyně (Zelenková, Kravarová, Píchová, Hrdličková, Čiperová) - 9. místo, st. žáci (Cílek, Kaisler,
Petržilka, Šoukal) - 5. místo, ml. žáci (Soukup,
Čipera, Petrů, Chlaň, Bernat) - 2. místo.
Z jednotlivců si nejlépe vedl Jan Soukup, který obsadil 3. místo. Velké poděkování patří st.
žákyním (Turková A., Turková N., Břešťáková),
pokračování na str. 10
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Okresní fotbalová soutěž McDonald´s Cup

dokončení ze str. 9

které, i když neměly kompletní družstvo, podaly výborné výkony.
Mgr. Dana Vorlová

Beseda s legionářkou
V úterý 3. 6. se setkali žáci 9. B s paní Ernestinou Švorcovou, účastnicí národního boje za
osvobození v letech 1944 - 1945. Paní Švorcová
se narodila na Slovensku. Její otec za války pracoval v odboji, ukrýval partyzány a ona jako desetileté dítě také pomáhala. Nosila jim jídlo,
dělala spojku, jednou dokonce s dědečkem
přenášela pistoli. Několikrát se ocitla v nebezpečných situacích, přišla o otce i bratra.
Za statečnost jí byl právem přiznán status válečného veterána. O hrůzách, které prožila a o
kterých se dozvěděla, vyprávěla leckdy se slzami v očích. Do paměti se nám vryla její závěrečná slova: „Nechtějte válku! Válka je
hrůzostrašná věc.“ Jsme rádi, že jsme mohli
poznat tak úžasného člověka.
Veronika Čermáková a Kamila Čížková

Beseda s legionářkou

Osobní bezpečí
Jak se správně chovat jako cyklista, chodec,
spolujezdec v autě, jak a kde bezpečně jezdit na
kolečkových bruslích, jak chránit své zdraví i
zdraví ostatních a nikoho zbytečně neohrozit, o
tom všem jsme zábavnou i vážnou formou diskutovali v rámci občanské výchovy se strážníkem. A i když jsme si zpočátku mysleli, že
budeme znát všechny odpovědi na jeho záludné
otázky, brzy jsme zjistili, jak se někdy mýlíme.
Proto děkujeme za návštěvu v našich třídách
Miroslavu Drsovi, vrchnímu strážníkovi Městské policie v Soběslavi. Beseda byla nejenom
zábavná, ale i velmi poučná. Žáci 6. A a 6. B

ZŠ Komenského
Atletický čtyřboj
Dne 26. 5. se vybraní sportovci naší školy zúčastnili
atletického čtyřboje v Táboře. Největších úspěchů v
hodnocení jednotlivců dosáhli David Petrásek a Kačka Řezníčková, kteří
ve své kategorii zvítězili, a dále Filip Petrásek, který získal 2. místo.
V soutěži družstev jsme si také vedli výtečně:
1. místo - 1. třída chlapci (Pěček, Petrásek, Vlna)

1. místo - 5. třída dívky (Řezníčková, Tupá, Geierová)
1. místo - 3. třída chlapci (Petrásek, Zenkl, Štefan)
2. místo - 5. třída chlapci (Žák, Bříza, Forszták)
3. místo - 2. třída chlapci (Fogl, Gajdolín, Vraštil)
Všem žákům patří velký dík za vzornou reprezentaci školy a za snahu,
kterou předvedli.
Blahopřejeme a těšíme se na další úspěchy.
I. Grenarová, J. Bártová

Fotbalový kraj
Dne 28. 5. 2014 se žáci čtvrtých a pátých tříd vydali do
Písku na krajské kolo soutěže McDonald´s Cup.
I přes nepříznivé počasí si chlapci vedli výborně, protože
porazili ZŠ Grünwaldova ČB, ZŠ Zdíkov a zápas se ZŠ Protivín skončil nerozhodně. Se sedmi body zaslouženě postoupili přímo do finále!!! Zde se utkali se ZŠ Písek.
Všichni se moc snažili a podali bojovný výkon, ale ani to
nestačilo. Prohráli jsme poměrem 1: 3. Na naší straně bylo
vidět velké zklamání, neboť jsme doufali v postup na „Svátek fotbalu“. Skončili jsme na druhém místě, což je i tak pro
naši školu obrovský úspěch. Všem hráčům děkujeme za
předvedený výkon.
Sestava: D. Bříza, V. Máca, F. Štětina, F. Kotalík,
D. Novák, J. Valeš, T. Petrásek, M. Forszták, M. Vyškovský, J. Nejedlý, S. Zimmel, O. Vácha.
I. Klimešová
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Obhajoba zlata
Dne 21. 5. chlapci 4. a 5. tříd obhájili na fotbalovém turnaji McDonald´s Cup v okresním
kole v Táboře po roce opět zlaté medaile!
Ve své skupině hladce vyhráli všechny zápasy, když dokázali vstřelit deset gólů, a neobdrželi ani jeden.
V boji o vítězství porazili ZŠ Husovu, ZŠ
Helsinskou, nerozhodně hráli se ZŠ Čekanice a
ZŠ 1. Veselí. S celkovým počtem osmi bodů
pak získali prvenství z dvaceti zúčastněných
škol. Zajistili si postup na krajské kolo soutěže.
Sestava: D. Bříza, T. Petrásek, V. Máca,
D. Novák, J. Valeš, M. Forszták, F. Kotalík,
F. Štětina, M. Vyškovský, V. Valeš, J. Nejedlý,
S. Zimmel, O. Vácha.
Ilona Klimešová

Informace
z DDM
Bambi 2014
Letošní ročník BAMBI 2014 – přehlídka
volnočasových aktivit dětí a mládeže, se konal
na třech místech regionu. Letos nově přehlídku
zahajovala ve čtvrtek 22. 5. Soběslav, 23. 5. ná-

sledoval Chýnov a 24. 5. byla přehlídka
zakončena v Plané nad Lužnicí.
Záštitu nad Bambi 2014 převzali starostové
pořadatelských měst, Ing. Jindřich Bláha, Mgr.
Pavel Eybert a Ing. Jiří Šimánek. Partnery byla
města Soběslav, Chýnov a Planá nad Lužnicí.
Přehlídku v Soběslavi zahájil Mgr. Josef
Musil (ředitel DDM Tábor) spolu se starostou
města Ing. Jindřichem Bláhou v parku u DDM.
Na pódiu se představilo celkem na tři sta účin-

kujících – taneční škola Intessar při DDM Soběslav, taneční skupina ZŠ Chýnov, kytarový
soubor DDM Tábor, rodičovské centrum Sobík
Soběslav, praporová a bubenická Táborská garda, SDH Želeč, zpěvačka Gabriela Jiráčková,
Aerobic z DDM Veselí nad Lužnicí, Mažoretky
a Roztleskávačky DDM Soběslav, taneční
skupina Fresh Gold Jumpers, a další.
Nechyběly stánky a expozice Informačního
centra pro mládež Tábor, Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor s první pomocí
v praxi, mladí vodní záchranáři ze Soběslavi
s ukázkami činnosti. Lákadlem byly i ukázky
mladých dobrovolných hasičů ze Želče nebo
ukázka profesionální techniky Hasičského záchranného sboru z Tábora, ukázky výroby šperků a výtvarná dílna DDM Tábor. Přijeli také
mladí letečtí modeláři z Veselí nad Lužnicí a
příslušníci Vojenské policie se svými čtyřnohými kamarády, kteří sklidili oprávněné ovace
diváků. Program byl pestrý, a tak si každý
návštěvník mohl vybrat podle své chuti.
Velké poděkování patří městu Soběslav za
finanční podporu celé akce, paní Miluši Moravcové za poskytnutí sladkých odměn pro účinkující i všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu
celé přehlídky.

Aktuálně:
· V rámci keramické výstavy DDM „Kočky“,

konané v Rožmberském domě, byla vyhlášena starostou města Ing. Bláhou soutěž o nejlepší kočku. Veřejným hlasováním se
v kategorii dětských prací stala vítězkou Veronika Papačová, v kategorii dospělých Pavlína Mlčkovská. Další ocenění, které vyhlásil
vedoucí Blatského muzea RNDr. Abazid,
získala Eva Pejšová. Vítězky obdržely věcné
ceny.

· Na letošní prázdniny připravil DDM celkem

tři letní tábory. Od 5. do 12. 7. pobytový Cyklotábor v Tušti, od 14. do 18.7. Příměstský tábor I., od 21. do 25.7. Příměstský tábor II.
Celkem se těchto táborů zúčastní 113 dětí.
Všem dětem i rodičům přeje kolektiv pracovníků DDM krásné prázdniny, hodně sluníčka a mnoho nezapomenutelných zážitků.
Jaroslava Kohoutová
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Aktuality z gymnázia
V měsících dubnu a květnu proběhly přijímací zkoušky do čtyřletého a šestiletého oboru.
Na testy z českého jazyka, matematiky a obecně
studijních předpokladů se ve dvou termínech
dostavilo 113 žáků. Z nich bylo do budoucí 1. B
přijato 30 žáků a do 1. A celkem 28 žáků. Součástí rozhodování o přijetí byly také studijní výsledky ze základní školy a úspěchy
v olympiádách organizovaných MŠMT.
Souběžně s přijímacím řízením běžel dlouhý
proces maturit. K maturitní zkoušce, která se
skládá ze státní a profilové části, se přihlásilo
v obou maturitních třídách 4. A a 6. B celkem 55
studentů. Dvě studentky z důvodů nedokončení
závěrečného ročníku však k maturitě nenastoupily. Státní částí zkoušky bez větších komplikací prošli všichni studenti a studentky, a to včetně
matematiky, ve které v celé České republice ne-
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uspěla čtvrtina všech maturantů. V profilové
části neprokázali minimální požadované znalosti tři studenti. Na podzim je proto čeká opravná zkouška. Ostatní absolventi ve slavnostní
atmosféře a ve vyzdobených prostorách kulturního domu převzali z rukou třídních učitelů
Mgr. Ivany Stefanové, RNDr. Jiřího Řehounka
a starosty města Ing. Jindřicha Bláhy maturitní
vysvědčení. V dalších měsících čekají bývalé
studenty gymnázia první nelehké kroky na
vysokých školách.
V rámci projektu „Gymnázium Soběslav sadovnické úpravy zahrady“ se začalo měnit
okolí gymnázia. Již v roce 2010 se objevila
grantová příležitost na zvelebení okolí školy.
Zpočátku však projektová dokumentace zpracovaná paní ing. Věrou Hrubou ležela v šuplíku a
nějaký čas se nezdálo, že by se situace mohla
změnit. V roce 2013 však projekt získal podporu Státního fondu životního prostředí ČR.
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V březnu letošního roku pak firma Jiří Polák –
Zakládání a údržba sídelní a krajinné zeleně začala práce na pozemku v okolí školy. Nová zahrada v sobě spojí hned několik funkcí.
Především poskytne studentům gymnázia zázemí pro trávení času mimo vyučování v příjemném prostředí. Zahrada je mimo jiné
projektována tak, aby byla zajímavá barevně.
Pedagogové ji mohou navíc využít i při výuce
jako malé arboretum. Vedle řady druhů domácích dřevin porostou v zahradě i exotické stromy, např. jinan, sekvojovec, cedr, muchovník
nebo liliovník. Všechny vzácnější druhy budou
opatřeny cedulkami se jménem. Až dřeviny
trochu povyrostou, začnou také zlepšovat
klimatické podmínky ve třídách orientovaných
na jih.
Za pedagogický sbor gymnázia
Mgr. Petr Lintner

Střípky ze ZŠ praktické v Soběslavi
V úterý 20. dubna se naši žáci zúčastnili recitační a pěvecké soutěže „Talent“ v Táboře. Domů si
dva žáci přivezli diplomy za krásné druhé místo.
V úterý 6. května proběhlo okresní kolo sportovních her mládeže, ze kterého dva žáci a dvě žákyně postoupili do krajského kola v Prachaticích. Tam dosáhli Jan Bartoň a Václav Ježek velkého
úspěchu, skončili na
1. a 2. místě a zajistili
si tak účast na celorepublikovém kole
v Hradci Králové, které se konalo ve dnech
18. až 20. 6. Do uzávěrky tohoto čísla ještě nebyly známé výsledky.
Ve čtvrtek 12. června jsme byli na školním výletě v „táborském podzemí“, kde si
žáci prohloubili znalosti z historie města a
pro zpestření je nakonec i postrašila táborská strašidélka.
Konec června už
ve škole proběhl v duchu „těšíme se na
prázdniny“.
Mgr. Jana Drsová

Římskokatolická farnost Soběslav
srdečně zve na tradiční
hlavní pouť
k Panně Marii Bolestné na Svákově
v neděli 6. července 2014

ooo

14.30 Mariánské troubení
Soběslavského žesťového kvarteta

ooo

15.00 Poutní mše svatá

ooo

16.00 Mariánské variace v podání
hudebně-literárního uskupení
Hamave
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Slavnostní zasedání k 85. výročí SOB „Vitoraz“ Soběslav
Dne 7. 6. 2014 se konalo slavnostní zasedání Sdružené obce baráčníků „Vitoraz“ Soběslav u příležitosti 85. výročí jejího založení.
Slavnost začala již den předtím uctěním památky vojáků padlých v I. světové válce a položením květin k pomníku v parku u nádraží.
V sobotu krátce před 10. hodinou začala pro
dobrou náladu tetiček a sousedů před Kulturním
domem města Soběslavi vyhrávat dechová hudba „Libkovanka“. Pak se již začal řadit průvod.
Jako první se připravilo auto městské policie
s vrchním strážníkem M. Drsem, který celý průvod doprovázel. Českou vlajku nesli chlapci a
děvčata ze Soběslavské mladé chasy. Následovaly prapory z VI. župy a z obce Soběslav, dále
prapor sokolů, pestrobarevné a krásné prapory
s praporečníky z jednotlivých obcí a žup. Bylo
jich celkem 20. Dále šel rychtář obce Soběslav
soused Kastner a rychtář Veleobce soused Proček, čestní hosté, rychtáři a rychtářky z jednotlivých obcí a žup, za nimi šel v průvodu dětský
folklorní soubor „Ráček“ s vedoucí souboru
paní Moravcovou.
Doprostřed průvodu byly zařazeny sokolky,
kterých se zúčastnilo celkem 25. Samozřejmě
průvod doprovázela dechová hudba „Libkovanka“. Za hudbou šlo hned 15 krásných mažoretek. Za nimi majestátně kráčely tetičky v našich
krásných krojích a nakonec šly tetičky a sousedé ve vyšívaných halenkách tzv. svérázu. Průvod, čítající celkem 290 lidí, prošel kolem
náměstí zpět ke kulturnímu domu Soběslav, kde
se konalo slavnostní zasedání.
Na něm v úvodu přivítal soused rychtář
Kastner přítomné hosty: Mgr. Jaromíra Nováka,
radního Krajského úřadu Č. Budějovice, který
měl zároveň záštitu nad touto slavností, místostarostu Soběslavi Mgr. Vladimíra Drachovského
s manželkou, rychtáře Veleobce souseda Jaroslava Pročka, rychtáře žup a obcí a další přítomné.
Následoval kulturní program souboru Anonym Voice.
Tetička vzdělavatelka Musilová měla připravenou krátkou zprávu z kroniky ze slavnostního
zasedání k 80. výročí, přečetla zápis z poslední
oslavy 80 let trvání naší obce.
Tetička místorychtářka Štefanová nám ve
své zprávě přiblížila vznik obce baráčníků v Soběslavi. Následovala zpráva rychtáře a jeho poděkování za finanční prostředky na zajištění
baráčnické činnosti i na oslavu 85. výročí
založení obce.
Dalším bodem bylo předání ocenění baráčníků obce za jejich vykonanou práci. Místostarosta Soběslavi Mgr. Drachovský předal při této
příležitosti pamětní minci města Soběslav rychtáři Veleobce sousedu Jaroslavu Pročkovi, Vojtěchu Hrůšovi ze Soběslavské chasy mladé,
syndičce Růženě Kastnerové, Ing. Mgr. Pavlu
Kastnerovi a Heleně Zvánovcové z obce
sokolské, která v srpnu bude slavit krásné 90.
narozeniny.
Rychtář také upozornil přítomné na výstavu
k 85. výročí SOB v městské knihovně, která je
k vidění až do konce srpna.

Potom začaly zdravice z Veleobce, žup a
jednotlivých obcí. Na závěr jsme si zazpívali
baráčnickou hymnu.
Po společném obědě následovalo pěkné vystoupení Soběslavské chasy mladé a pak začala
vyhrávat dechová hudba „Libkovanka“.
Dle ohlasů přítomných tetiček a sousedů se
oslava vydařila a účastníci byli spokojeni.
V neděli dopoledne rychtář a jeho tetička
navštívili místní hřbitov, kde položili květiny na
hroby zemřelých rychtářů.
Napsala tetička Růžena Kastnerová
(redakčně kráceno)

Z ohlasů přítomných:
Vystoupení dechové hudby Libkovanka, pěveckého souboru Anonym Voice, Soběslavské
chasy mladé, malých mažoretek, květinová výzdoba v sále, občerstvení na stolech, pamětní
listy, to vše nebylo jednoduché zajistit. Všichni
ocenění, vzácní hosté a navíc ještě zdravici
přednášející hosté dostali dárek. Stuhu na přísežné právo dostali z města Soběslav, kde stuhu
připínal místostarosta Mgr. Drachovský a stuhu
na prapor věnovala OB Smíchov Praha.
Sice se na přípravách podílelo více sousedů a
tetiček z domovské obce, přesto bych chtěla vyzdvihnout práci rychtáře souseda Kastnera, syndičky tetičky Kastnerové, Ing. Mgr. Kastnera,
kteří obětovali spoustu hodin na to, aby se osla-

va vydařila. To se podařilo na výbornou, počasí
nám přálo, všichni jsme si to užili.
V průvodu šlo 290 osob z toho dětí bylo 25
dětí, 15 mladých, 18 bylo muzikantů, 20 praporů + 1 sokolský, 25 sokolek, 4 přestavitelé státní
moci (počítám souseda Komínka), ostatní byli
tetičky a sousedé.
Dáňa Šprinclová, dopisovatelka VI. župy
(redakčně kráceno)

Poděkování
Velké poděkování patří sponzorům, kteří
nám pomohli uskutečnit tuto oslavu:
Krajský radní Mgr. Jaromír Novák, město Soběslav starosta Ing. Jindřich Bláha, ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek CSc.,
ENVI–PUR s.r.o., Ing. Mgr. Pavel Kastner,
FERT a.s. Soběslav František Klípa, HBT
WELD s.r.o. Milan Podlaha, ALFAHAUS s.r.o.
Petr Podlaha, ELEKTRO-LEGÁT spol. s r.o.,
ČESKÉ HOUBY a.s. Václav Dolanský, Petr Zeman, Spilka a Říha s.r.o. Václav Říha, JASPO
s.r.o. Roman Pokorný, AUTOSERVIS s.r.o. Libuše Jindrová, T.O.D.O.K. s.r.o. Roman Pauš,
Střední řemeslná škola Ing. Darja Bártová, Impregnace Soběslav s.r.o., Domita Tábor a.s. ,
N+N Nouzovi, Tarotex s.r.o., Jasanka s.r.o., Intersnack a.s. a další sponzoři.
Za SOB Soběslav soused rychtář Kastner
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Baráčnická výstava v městské knihovně
Tetičky a sousedé z obce baráčníků se sešli 27. 5. již v 15 hodin, aby
vše připravili na slavnostní vernisáž.
Každý se do příprav nějak zapojil, tetičky připravovaly pohoštění,
byly u prezence. Tetičky Štráfeldová a Šimků podávaly poctu chlebem a
solí. Bylo pěkné vidět tetičky ve svérázu i krojích, taktéž i sousedi byli ve
svérázu. Kolem 16.30 byla zahájena vernisáž výstavy k 85. výročí založení obce baráčníků v Soběslavi. Přítomné přivítal rychtář soused Kastner,
zvláště ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka CSc, starostu města Soběslav Ing. Jindřicha Bláhu a místostarostu Mgr. Vladimíra
Drachovského.
Tetička místorychtářka Štefanová v krátkosti přiblížila výstavu, co zde
můžeme zhlédnout. Poté vystoupil dětský folklorní soubor „Ráček“. Pásmo se moc líbilo a děti byly za svůj výkon oceněny velkým potleskem.
Všechny přítomné pozdravil ministr Ing. Jan Mládek, popřál nám hodně úspěchů v další baráčnické činnosti. Pak vystoupil starosta Ing. Jindřich Bláha s tradičním oslovením rychtáře.
Na zahájení výstavy se přišlo podívat 88 lidí a 6 dětí. K poslechu hrál
na harmoniku pan Šubrt a na vozembouch ho doprovázel soused Líkař.
Návštěvníkům se ani nechtělo domů, vernisáž skončila v 18.30 hodin.
Společně jsme měli navštívit ještě vernisáž v muzeu, ale silný déšť nám

překazil cestu. Chtěli bychom se vedení muzea omluvit, že jsme na jejich
vernisáž nepřišli. Výstavu si ale určitě nenecháme ujít.
Napsala syndička Kastnerová

Ohlédnutí za Nocí kostelů 2014 v Soběslavi
Na konci května proběhl v Soběslavi druhý
ročník Noci kostelů. Naše město se tím připojilo
ke stovkám dalších kostelů a modliteben, které
otevřely 23. 5. své dveře. Jsme velmi rádi, že se
nám v Soběslavi podařilo tento večer uskutečnit
v ekumenickém duchu a připravit pro návštěvníky atraktivní program. Chceme poděkovat
všem, díky jejichž nadšení a pomoci se nám podařilo tuto Noc uskutečnit. Zejména pak městu
Soběslav za finanční podporu akce, Petře Váchové, studentům gymnázia a Haně Čížkové za
netradiční uměleckou výzdobu kostelů, společnosti Viva Design za zpracování propagačních
materiálů, Soběslavské chase mladé za jejich
distribuci a Pavlu Vaňkovi za fotodokumentaci
celé akce. V neposlední řadě děkujeme všem
návštěvníkům a těšíme se na shledání při Noci
kostelů 2015!
Za organizační tým P. Jan Hamberger
a Zdeněk Kozlíček
Římskokatolická farnost Soběslav zve do
kostela sv. Víta a do Knihkupectví U sv. Víta na
výstavu grafiky tvořené digitální technikou od
Zdeňka Maria Hrocha. Protipólem moderního

zpracování budou enkaustické obrázky Jany
Večlové.
Slavnostní vernisáž se uskuteční v pátek
25. 7. 2014 od 17,00 v kostele sv. Víta.
Zdeněk Maria Hroch (1957)
Každý jeho výtvor žije vlastním životem a obsahuje určitý příběh. Ve většině případů nese v sobě nějaký vzkaz, nějaké sdělení, které se
pokouší předat svému okolí, ale ne pokaždé je
pochopen. Jeho věci jsou silně expresivní, a to
je vždy záležitost jen pro určitou vrstvu publika,
pro tu citlivější a vnímavější. Jeho dílo se nenese v duchu současných trendů, není vždy prvoplánové jen pro svoji formu, ale jde hlavně o
obsahovou záležitost.
Drahoslav Ilčák
Výtvarník a fotograf, soukromý žák výtvarné
fotografky proděkanky Fakulty výtvarných
umění při VUT Brno Ireny Armutidisové.
Jana Večlová (1953)
Enkaustika je malířská technika objevená ve
staré antice, technika, která spočívá na bázi malování horkým voskem. Úžasně tvořivé malování horkým voskem, krásnými barvami a
světlem, přináší spoustu překvapení a radosti.

Umožňuje nejen otevření skrytých schopností a
kreativní seberealizaci, ale také spontánní vyjádření niterních pocitů a uvolnění případných
mentálních bloků. Díky moderní technologii se
otevřela široké veřejnosti a patří k úžasným kreativním formám malířství. Je to hravé, jednoduché tvoření, ke kterému nejsou nutné umělecké
znalosti ani dovednosti.
Cesty osudu jsou opravdu nevyzpytatelné,
přestože oba tito lidé onemocněli Parkinsonovou chorobou, nerezignovali, ale našli v sobě
další schopnosti.
Zdeněk Kozlíček

Chválíme
Zúčastnila jsem se 28. 5. jako host besídky školy orientálních tanců a byla jsem nadšená. Jako bývalá učitelka, která se 35 let
věnovala i mimoškolní činnosti dětí, dokáži
ocenit, co tato práce obnáší.
Můj obdiv patří Mgr. Markétě Zaviačičové a MUDr. Yvettě Fialové, které tento skvělý program dokázaly připravit a patří jim za
to vřelé poděkování. Přeji jim mnoho dalších
úspěchů a radost z výsledků této nesmírně
náročné a záslužné práce.
Eva Jakešová, Horní Bludovice

vvvv

Připojuji se k velmi kladnému hodnocení
této akce.
Eva Králová, Soběslav
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Nová pekařská
prodejna s kavárnou
Vstávají dlouho před východem slunce,
abychom měli každé ráno křupavou a dobrou snídani. Zatímco většina z nás ještě spí,
pekaři se už dívají do pece na své výrobky.
V Soběslavi máme od června další možnost
vybrat si čerstvé pečivo podle své chuti, přímo na náměstí totiž otevírá svoji pekařskou
prodejnu DéKáčko s kavárnou jindřichohradecká firma DK OPEN, spol. s r.o. Jejímu zástupci Ing. Vojtěchu Kabešovi jsem proto
položila několik otázek.
Představte nám nejprve Vaši firmu.
Firma DK OPEN, spol. s r. o. byla založena
dne 22. 12. 1993 v rámci privatizace pekařského
provozu Jihočeských pekáren v Jindřichově
Hradci. Tím navázala na tradici podniku vyrábějícího pekařské a cukrářské produkty, jehož
historické kořeny sahají hluboko do minulosti.
V současné době zaměstnává kolem 250 lidí.
Co bych rád ale prezentoval čtenářům, je to,
že firma buduje svou vlastní síť pekařských prodejen s názvem DéKáčko. Kromě Jindřichova
Hradce, Kamenice nad Lipou, Českých Budějovic, Tábora a Třeboně je patnáctou prodejnou
v pořadí právě prodejna v Soběslavi.
Co nabídnete v DéKáčku Vašim zákazníkům?
Věřím, že DéKáčko bude místem, které spojuje. Prodejna je příjemná svým moderním
vzhledem, stylem a profesionální obsluhou. Kavárna je nekuřácká s volným přístupem k internetu free WiFi. Naše výrobky a kávu si
zákazníci můžou vychutnat v příjemném prostředí s útulným posezením, nebo jim vše zabalíme s sebou. Tak abychom zaručili vždy
čerstvost výrobků, zavážíme naše prodejny ně-

Interiér nové prodejny DéKáčko Soběslav
kolikrát denně. Ten, kdo je vyzkouší, s oblibou
se k nim pravidelně vrací.
Jaký bude sortiment výrobků?
Našim zákazníkům nabízíme široký výběr
běžného pečiva, jako jsou rohlíky, housky a
chleba, vícezrnné a celozrnné pečivo i speciální
žitné a ječmenné výrobky. Dále máme v nabídce mnoho druhů jemného pečiva různých tvarů
a náplní, koláče a koblihy, výrobky z listového,
plundrového, kornetového těsta a výrobky s náhradním sladidlem. Naše cukrárna pro nás vyrábí mnoho vynikajících zákusků, tradiční i
netradiční dorty, svatební a dětské dle přání
zákazníka. Vyrábíme si také vlastní chlebíčky a
plněné bagety.
Důležitou součástí DéKáčka je i kavárna,
která nabízí čerstvě namletou a s láskou uvařenou kávu, ledové koktejly různých příchutí, horké čokolády a kakao. Vaříme kávu do kelímku
s sebou a kávu bez kofeinu.

Co dalšího kromě DéKáčka najdeme v nově
zrekonstruované budově?
Je to bytový dům se sedmi byty a třemi komerčními prostory. Pět bytů už má své nové majitele a dva jsou stále v nabídce k prodeji. Co se
týče komerčních prostor, tak DéKáčko využívá
největší prodejnu směrem na náměstí. Pak je tu
komerční prostor naproti kostelu, ve kterém
bude od 1. července Iveta Švadlenová provozovat firmu Zdraví a regenerace. Zde se můžete
poradit ohledně vaší výživy, redukce nadváhy,
zdravého životního stylu. Dále můžete také využít masérských služeb (klasické masáže, ruční
lymfodrenáže, Dornova metoda, lávové kameny, baňková masáž…). Nedílnou a důležitou
součástí těchto služeb je rehabilitační cvičení
SMsystém, tzn. prevence a odstraňování bolestí
zad a celého těla. Třetí komerční prostor je
v zadním traktu budovy. Ten stále čeká na
svého nájemce.
S Vojtěchem Kabešem připravila
Jiřina Kocourková

BANES - Rozvoj strojírenské výroby a nové pracovní příležitosti
Společnost BANES s.r.o. patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele regionu.
V současné době zaměstnává přes 100
zaměstnanců a v loňském roce zahájila výstavbu nového výrobního
areálu v průmyslové zóně v Soběslavi Na Pískách, kde vzniknou nové
pracovní příležitosti.
Jejími zákazníky jsou všechny velké firmy vyrábějící komponenty pro
automobily, zdravotnictví, potravinářství a ostatní průmysl. Společnost si
zakládá na vysoké technické vybavenosti, proto zde najdete nejmodernější plně automatická převážně japonská soustružnická centra, moderní měřicí přístroje a měřicí roboty. Tato výrobní technologie umožňuje vyrobit
libovolný drobný dílec z tyčového polotovaru zcela hotově bez následných operací.
„Víme, že pouze kvalitní technologie k našemu podnikání nestačí, především jsou zapotřebí schopní, pracovití a loajální zaměstnanci“, říká jednatel společnosti Ing. Pavel Baloun.
Vzhledem ke každoročnímu nárůstu objemu výroby bylo pro společnost nezbytné rozšíření výrobních prostor. Nový areál společnosti vyroste
na ploše přibližně 8.000 m2 a jeho kolaudace je naplánována na květen
příštího roku. V souvislosti s rozšířením výroby bude společnost přijímat
nové pracovníky.
„Hledáme pracovníky na pozici vedoucí provozu – mistr, obsluha a seřizovač NC strojů, aplikační techniky, kontrolor kvality, pracovníka logis-

tiky a skladů, dále recepční a asistentku nákupu“, doplňuje Ing. Pavel
Baloun.
S výběrem a zaučením pracovníků těchto profesí začala společnost již
dnes. Nabízí možnost profesního rozvoje, získání odborné kvalifikace,
nadprůměrné finanční ohodnocení, práci v rozvíjející se společnosti,
v moderním prostředí a mladém kolektivu. „V naší firmě nejsou zaměstnanci „bezejmennou šedí“, tak jak je obvyklé u velkých firem. Jsem zastáncem otevřeného a přátelského přístupu při řešení problémů“, říká Ing.
Pavel Baloun.
Chcete-li se dozvědět více zajímavostí o firmě BANES s.r.o. navštivte
její webové stránky www.banes.cz.
-jk-
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OHLÉDNUTÍ ZA 3. NOCÍ
V BLATSKÉM MUZEU

I přes krajně nepříznivé počasí proběhla v úterý
27. 5. třetí soběslavská muzejní noc, s podtitulem
rožmberská. Čestnou stráž před Rožmberským domem drželi členové Císařského regimentu, děti v dobových čepcích již po páté hodině odpolední zasedly
k plnění hravých úkolů na téma Rožmberků a renesance. Hlavním bodem programu pak bylo slavnostní otevření nové stálé
expozice Soběslav – město pětilisté růže a současně bezbariérového vstupu do celého objektu. S proslovy vystoupili a vstupní pásku expozice slavnostně přestříhli starosta města Ing. Jindřich Bláha, ředitel Husitského
muzea v Táboře Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. a vedoucí Blatského muzea
RNDr. Daniel Abazid, který současně celé zahájení moderoval. Kromě
představení nové expozice a jejích tvůrců zazněla slova o příkladné spolupráci města, mj. též majitele Rožmberského domu, a muzea, které je státní
příspěvkovou organizací. Bylo to právě společné úsilí a finanční prostředky obou institucí, díky nimž mohly proběhnout obě prezentované akce.
Investorem stavebních úprav objektu v hodnotě 1,8 milionu Kč bylo město Soběslav (z toho cca 200 tisíc Kč činil finanční příspěvek Ministerstva
kultury ČR), muzeum financovalo (kromě vlastní přípravy expozice a restaurování exponátů svými zaměstnanci) nové technické zázemí expozice
– osvětlení sálů, vitríny a další výstavní mobiliář, to vše (i s platbami za
práce externích restaurátorů) v hodnotě kolem 650 tisíc Kč. Dobovou
hudbou slavnostní zahájení oživili členové českobudějovického souboru
Dyškanti, kteří si pro muzejní noc připravili také následný koncert nazvaný Hudba na dvoře posledních Rožmberků. Císařský regiment zájemcům
představil zbraně a vojenskou výstroj téže doby. Stálé expozice muzea
díky novému výtahu navštívil i historicky první vozíčkář. Hrstka
vytrvalých návštěvníků po 21. hodině v neustávajícím dešti pokračovala
na věž, kde byla muzejní noc zakončena výhledem a prohlídkou Věžního
muzejíčka s komentářem Ing. Petra Krále.

Stříhání pásky

UNIKÁTNÍ GOTICKÁ SKŘÍŇ A SOBĚSLAVSKÝ
POKLAD V ROŽMBERSKÉM DOMĚ
Nová stálá expozice Soběslav – město pětilisté růže a výstava Obnovená krása nabízejí mimo jiných atraktivních exponátů, které byly popsány
na stránkách minulého čísla, i dva skutečné unikáty spojené s dějinami
Soběslavi, jejichž zhlédnutí by si nikdo místní neměl nechat ujít. Dominantou stálé uměleckohistorické expozice věnované rožmberské době a
druhému životu Rožmberků ve městě je gotická skříň z městské věže při
kostelu sv. Petra a Pavla. Jedná se o někdejší městskou pokladnici, v níž se
uchovávaly městské listiny a privilegia, jakož i chrámové klenoty. Díky
dendrochronologickému datování můžeme s jistotou říct, že jde skutečně
o dílo z 15. století, jak uvádí letopočet 1482 na zdobené římse. Tato římsa
je vytvořena z lipového dřeva a je polychromována, vlastní skříň je ze dřeva borového. Zajímavý je také příběh skříně jakožto exponátu. Již krátce
po vzniku městského muzea na konci 19. století byly římsa, jeden zámek a
kování uloženy do muzejních sbírek, během následných desítek let se
však vytratila informace, odkud tyto prvky pocházejí. Také na skříň, byť
stojící v klenuté místnosti ve věži, se pozapomnělo, k čemuž jistě přispělo
jak odstranění uvedených zdobných prvků, tak nevhodný celkový nátěr
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hnědou barvou (včetně pantů a částí zbývajících zámků). V této podobě je skříň zachycena i v prvním díle
Pohledů soběslavských Petra Lintnera z roku 2008.
Až během přípravy rožmberské výstavy v roce 2010
byly všechny předměty ztotožněny a zdobné prvky
vystaveny. Ale až při celkovém restaurování, které
v loňském a letošním roce prováděl náš restaurátor
Martin Kovář, byly všechny části opětovně spojeny
v jeden celek. Po více než sto letech tedy můžeme obdivovat někdejší
pokladnici v celé kráse, a to včetně původní barevnosti. Závěrem uveďme,
že jde o jedinečný exponát přesahující svým významem měřítko města či
regionu, gotických skříní tohoto typu je totiž v českých zemích
dochováno velmi málo.

Prohlídka expozice
Největším magnetem výstavy Obnovená krása, která je v Rožmberském domě k vidění do 10. 8., je pro návštěvníky z města a regionu patrně
soubor mincí tzv. Soběslavského pokladu. 2. července 2008 byl do muzea
nahlášen nález mincovního depotu, který učinil v prostoru nově budovaného jezu na obchvatu Soběslavi pan František Dedek. Na místě byl proveden záchranný archeologický výzkum – v profilech byly objeveny
mince „in situ“, v okruhu cca 15 m byly na povrchu detekovány další, roznesené při bagrování. Výzkum pokračoval i na 50 km vzdálené skládce,
kam bylo odvezeno několik nákladních vozů zeminy před tím, než došlo
k objevu depotu. Hotovost byla (patrně v textilním nebo koženém váčku)
ukryta do jamky o průměru 20 – 25 cm a hloubce 30 cm. Celkem bylo získáno 1 115 ks stříbrných mincí různých velikostí, hodnot a míst původu.
V této téměř tříkilové mase lze rozeznat ražby mincí domácího i zahraničního původu. Mezi nimi jsou zastoupeny stříbrné mince z Německa, Holandska, Švýcarska, Polska ad. Vedle escalinů, 24 krejcarů, dickenů ad.
se vyskytují i menší stříbrné mince, zvl. české bílé groše. Fakt, že mince
nebyly deponovány v pevném obalu a byly uloženy do prosté jamky,
svědčí o provizorní úschově, která měla jistě sloužit jen na nezbytně
dlouhou dobu. Protože se v souboru nevyskytují mince mladší než z roku 1620, lze depot s velkou pravděpodobností spojit s neklidnou dobou
na počátku 17. století, tedy s válečnými událostmi na počátku třicetileté
války. Zda se jedná o hotovost jednotlivce (žold) a zda se jednalo o příslušníka určitelného typu armády, ukáže až detailní analýza historických
událostí a podrobné numismatické vyhodnocení nálezu. Nejen ukrytí tépokračování na str. 17

U gotické skříně
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pokračování ze str. 16
měř tříkilové hotovosti provizorním způsobem, ale
i numismatické složení souboru (menší mince s
platností na našem území, velké hodnotné nikoliv)
ukazují na to, že hotovost mohla být střádána na
různých místech a mohla by tak odrážet pohyb armády po evropských bojištích. Na výstavě je prezentována zhruba polovina mincí, přičemž jde o
reprezentativní výběr ražeb různých proveniencí a nominálních hodnot,
nechybí ani dva falzifikáty. Druhá, taktéž zrestaurovaná část pokladu, je
do 15. 9. k vidění na souborné výstavě jihočeských depotů kovových
předmětů od doby bronzové do novověku nazvané Poklady, depoty,
obětiny... v Městském muzeu v Bechyni. Kompletně by měl být tzv. Soběslavský poklad v budoucnu vystaven v plánované nové expozici ve
Smrčkově domě.

JAK SE RESTAURUJE HISTORICKÝ NÁBYTEK
Kromě mincí tzv. Soběslavského pokladu nabízí hlavní soběslavská
letní výstava nazvaná Obnovená krása mnoho dalších ukázek restaurování a konzervování sbírkových předmětů. Jsou na ní představeny metody
konzervace a restaurování archeologických nálezů z rozličných materiálů, uvidíte restaurované sakrální plastiky, cínové předměty i neobyčejně
cenné ukázky z našich historických knihovních fondů – starý tisk z knihovny Petra Voka či Pražskou bibli, nejstarší tištěnou kompletní bibli v
českém i jakémkoli slovanském jazyce. Zvláště v době uzavření národopisné expozice ve Smrčkově domě jistě zaujme část interiéru blatské světnice, kterou doplňují další ukázky restaurování nábytku. Nechybí ani
ukázka restaurátorské dílny. Právě restaurování historického nábytku
bude věnována komentovaná prohlídka výstavy, která proběhne ve středu
23. 7. od 17:00, zasvěceným průvodcem bude Martin Kovář, restaurátor
Blatského muzea.

17

Ústředním tématem není, jak by se na první pohled
zdálo, vyobrazení figur či portrétů jeho nejbližších,
ale zinscenování určitého příběhu, prostřednictvím
kterého chce autor něco sdělit. Blízcí – tedy postavy
rodičů, dětí a dalších z okruhu rodiny – jsou pouze
prostředníkem, jak tohoto cíle dosáhnout. Proto je samotný název výstavy poněkud zavádějící. To, že autor na svých plátnech zobrazuje postavy jemu blízké,
aby mohl realizovat vymyšlený příběh, má také praktický důvod. Jasně
tím dokazuje autorství celého cyklu a nikdo ho nemůže podezírat, že se na
obrazu poznal. Obrazy jsou malovány velmi realisticky. Někdy až hyperrealistická technika není ničím novým, ale je pro popis určitých figur nejpřesnější. Proto se také stává, že pozorný návštěvník výstavy rozpozná
podoby v obličejích. Dcera je podobná matce, matka je podobná babičce... Výstava potrvá do 31. 7.
Na všechny muzejní akce Vás i za své kolegy srdečně zve
RNDr. Daniel Abazid, vedoucí BM
(v odstavci o tzv. Soběslavském pokladu byl využit text
doc. PhDr. Rudolfa Krajíce, CSc., u výstavy Moji blízcí text Josefa Záruby)

JOSEF ZÁRUBA: MOJI BLÍZCÍ
Vernisáží v úterý 1. 7. od 18:00 začíná červencová výstava ve Weisově domě ve Veselí n. L, která přibližuje tvorbu soběslavského výtvarníka,
člena Volného sdružení výtvarníků jižních Čech Josefa Záruby. Výstava
nazvaná Moji blízcí je stále neuzavřeným cyklem jeho malířské tvorby.

Čestnou stráž u vchodu do Rožmberského domu drželi členové Císařského
regimentu

Třistaleté výročí Mariánského morového sloupu v Soběslavi
V Soběslavi se nachází několik nepřehlédnutelných uměleckohistorických památek. Jednou z památek, která v letošním roce slaví
kulaté výročí, je barokní morový sloup, nacházející se zhruba uprostřed náměstí Republiky.
Sloup s korintskou hlavicí a pozlacenou sochou
Panny Marie vznikl v době poslední morové
epidemie, která zasáhla České země na začátku
osmnáctého století. Na sloupu je vytesán římskými číslicemi letopočet 1714. Nicméně některé prameny uvádějí, že vznikl již o rok dříve.
Sloup je obehnán zahrádkou s kamennými sloupy, kde byl ještě před několika lety záhon s růžemi; před sto lety zdobil okolí sloupu záhonek
s tújemi a rododendrony.
V literatuře se uvádí krásná pověst, která
praví:
Syn primátora soběslavského byl na smrt nemocen a žádný lékař nemohl mu pomoci. Když
již takřka umíral, přišla jakási babička a radila
zoufalému otci, aby postavil sochu Panny Marie
na náměstí, kteráž by obličejem obrácena byla k
domu jeho U Černého orla a syn jeho, zíraje na
ni, za uzdravení se modlil. Stalo se tak a syn primátorův byl uzdraven. Vděčný otec dal v paměť
toho postaviti na náměstí větší sochu, k domu
svému obrácenou.
Petr Šťovíček, Blatské muzeum

100 let od
začátku první
světové války
28. července 1914 byla Srbsku oficiálně
vyhlášena válka Rakousko-Uherskou
monarchií. Historický sled událostí, politické tlaky a další vlivy otevřely konflikt, jaký dosud naše planeta nezažila.
A to nejen na rovině ztrát na lidských životech, ale také na rovině psychického
či duchovního zlomu v myšlení lidí.
Tento světový konflikt postihl hluboce i
naši zemi. Ve válce bylo nasazeno kolem milionu našich občanů a odhaduje
se, že 180 tisíc jich padlo. V den výročí
vyhlášení války se i z naší soběslavské
věže rozezní v 18 hodin zvony na dobu
asi 15 minut. Chceme si tak připomenout všechny padlé vojíny nejen našeho
města a okolí v tomto hrůzném konfliktu, ale i to, abychom měli odvahu vždy
ke smíru, spravedlnosti a dobru.
P. Jan Hamberger

18

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

Jaké bylo letošní
Rolničkování?
Rolničkování bylo letos opět kvůli nepřízni
počasí přesunuto do Kulturního domu města
Soběslavi. A protože nám v kulturním domě
opět vyšli vstříc ve všech našich potřebách, na
400 návštěvníků si mohlo v pátek 30. května
užít oslavu Dne dětí v klidu a pohodě. Do sálů
se přesunuly všechny atrakce a vystoupení, na
které jsou děti zvyklé, jen koně, poníci, hasiči,
záchranná služba a vodní záchranná služba byli
dětem k dispozici venku. Lampionový průvod
dovedl jeho účastníky za zvuku bubnu na náměstí, kde je přivítal nasvětlený horkovzdušný
balon a následně i tradiční ohňostroj.

Rolnička získala pohár v I. lize
Žáci ze Základní školy speciální Rolnička Soběslav se pravidelně již několik let věnují sportu
zvaném Boccia. Je to hra určená pro handicapované a podobá se petangu. V integrované boccie
(iBoccie) mohou hrát zdraví hráči společně s handicapovanými, ale podmínkou je odpalování
míčků ze sedu na židlích.
V loňském školním roce centrum Arpida, o. s. České Budějovice zahájila Jihočeskou ligu v integrované boccie. Akci rozjela pod mottem „IBoccia míří na jih“. Celkově se do soutěže přihlásilo
24 družstev, z nichž 9 se zařadilo do 1. ligy a zbývajících 15 družstev bojovalo v lize druhé. Rolnička obsadila obě ligy, v každé po jednom družstvu. V obou ligách se sehrály čtyři turnaje, kdy bojoval každý s každým. Výsledné body se počítaly podle počtu nastřílených bodů a následně
rozhodoval počet vítězství a remíz.
Hráči v 1. lize na turnaji skončili 3x druzí a 1x třetí a na pohár pro 1. místo si „nesáhli“. Postupně
však sbírali ligové body. Na každý zápas jeli s myšlenkou „hrát na přesnost a body“. Celkově tato
taktika vycházela a tak celkový počet 54 ligových bodů nám zajistil vítězství v 1. Jihočeské lize
v integrované boccie. Takže nakonec jsme ten velký putovní pohár do trvalého vlastnictví přece jen
získali.
V druhé lize se nepodařilo družstvu Panteři odehrát dostatečný počet zápasů, získalo 7 ligových
bodů a skončilo na 12. místě. Ale i tito hráči díky svým schopnostem mají v příští sezoně naději na
lepší umístění.
Celá tato akce vyvrcholila slavnostním předáním diplomů a pohárů pro 1. a 2. ligu dne 19. června 2014 v Senior domě v Husově třídě v Českých Budějovicích. Nálada byla skvělá, užili jsme si
hudby, pohoštění i přátelského popovídání. Trenéři si ujasňovali, co a jak dál, diskutovalo se o tom,
co se líbilo i nelíbilo, co zlepšit …
Za umožnění si prožít tuto slavnostní chvíli a podporu iBocci bych chtěla poděkovat vedení střediska Rolničky, rodičům, KD Soběslav za propůjčení prostorů na trénink, Arpidě za organizaci turnaje, asistentům, dobrovolníkům a hlavně všem hráčům za dobře odehrané zápasy.
iBOCCIE ZDAR přeje D. Zvoníčková
Hráči 1. ligy

Děkujeme městu Soběslav, všem organizacím, sponzorům, dobrovolníkům i jednotlivým
lidem, kteří nám s přípravou a organizací Rolničkování pomáhali. Bez jejich podpory bychom jej jen velmi těžko sami zorganizovali!
Vaše Rolnička

Závody plastových
kachen
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kapitán
hráči

trenér
asistent hráče
dobrovolník

Hráči 2. ligy

Karolína Zemanová

Dagmar Pejšová

Lucie Rokosová

Pavla Míchalová

Josef Bažant

Martina Krýslová

Pavel Knotek

Julie Halazsová

Ondřej Kubíček

Jiří Maruna

Dagmar Zvoníčková

Jiří Šlechta

Dagmar Zvoníčková

Dagmar Zvoníčková

Pavel Mádr
Dagmar Gajdolínová

Dobrý den,
milý kachní majiteli!
Rádi bychom ti poděkovali za to, že sis koupil kačku a podpořil závod Grand Prix kachničky 2014.
V neděli 8. června vyplulo více než 1300 malých kachniček a 31 velkých do divokých vod v
areálu Lídy Polesné v Českých Budějovicích.
Horko bylo k padnutí, ale kačky i jejich majitelé
to zvládli a poprali se o vítězství.
Výtěžek dobročinného závodu je 112 534
korun! Veškeré peníze budou využity na zajištění terénních služeb pro rodiny dětí s postižením (prostřednictvím I MY, o.p.s.) a lidi s
autismem (prostřednictvím APLA JC ). V I MY
dokáže 56 tisíc zajistit službu ranou péči téměř
pro 4 rodiny do konce roku. V APLA JC uskuteční 12 výjezdů do rodin. A to je krásné! Děkujeme!
Děkujeme i všem dobrovolníkům, přátelům
a partnerům, bez kterých by závody nemohly
být. A především hlavnímu organizátorovi
Hřišti BezBot. Pokud sis koupil startovní číslo
kačenky, máš 30% slevu do Hřiště BezBot do
konce září!
Fotky, výhry a více o tom, jak závody probíhaly,
si můžeš přečíst na www.gpkachnicky.cz.

Skvělá Simona Stašová
Čistý výtěžek divadelního představení z 28.5.
Shirley Valentine je 147 101 Kč! Tato částka
pomůže zajistit naše terénní služby pro 10 dětí s
postižením a jejich rodiny až do konce roku
2014.
Děkujeme všem, kteří přišli. Bez Vás by
naše pomáhání nebylo možné.

Společné pobyty
rodinám pomáhají
Od 15. do 18. května se sjelo 9 rodin dětí
s postižením do penzionu v Benešově Hoře.
Obecně prospěšná společnost I MY, o.p.s. pořádá psychorelaxační pobyty na přání samotných
rodičů již 6 let. Pomáháme zajistit dobrovolnípokračování na str. 19
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I MY - pokračování ze str. 18

ky, psychologa, peníze na zajištění pobytu a
celý průběh organizujeme. Stojí to za to! Víme,
že pobyty jsou pro rodiče příležitostí k načerpání sil, informací a nových přátelství. Celodenní
péče o dítě se specifickými potřebami je
vyčerpávající a náročná.
S péčí o děti pomáhalo našim třem poradkyním šest dobrovolnic, studentek, bez kterých by
pobyty nebylo možné uskutečnit. O ducha rodičů pečovala PhDr. Jitka Balcarová, o tělo pak
masérka Jana Kovalčíková a fyzioterapeut Pavel Homolka, kreativní dílnu vedla Iva Ježová.
Chodili jsme na výlety, zdobili trička, pekli
z těsta, hráli hry a užívali si vzájemné společnosti. Pobyt mohl proběhnout díky paní T.
Medvecké, která pro nás na podzim zahrála
zdarma představení Poprvé vdaná. Děkujeme!
Letos připravujeme jako novinku prázdninový týdenní pobyt. Držte palce.
Jak zhodnotila pobyt jedna z maminek? “Zaujala mne organizace celého pobytu, program
pro děti i rodiče, skvělá péče od dobrovolníků a
debaty s psychologem. Z pobytu jsem nadšená.”
Klára Csirková, koordinátor

V sobotu 14. června se na soběslavské plovárně uskutečnil
jednodenní festival Dobrovol
2014, který uspořádali dobrovolníci z Dobrovolnického centra
střediska Rolnička v Soběslavi.
Festival byl zahájen ve 14 hodin a následovalo odpoledne plné
programu pro děti. Probíhala
olympiáda s různými disciplínami jako třeba skákání v pytlích
nebo chytání rybiček. Dále si
návštěvníci mohli prohlédnout a
vyzkoušet historickou výstroj a
zbraně, podívat se, jak probíhá
trénink týmu amerických fotbalistů Hellboys z Českých Budějovic a poté si jej i vyzkoušet. Na programu také bylo vystoupení
BMX nebo šermířský souboj.
V odpoledních hodinách začal hudební program. Na podiu se vystřídali Drum&Bác, Hodně Podně, Lekses. Na závěr zahrála skvělá Peshata, která představila i svou novou píseň Afťáci. Celý večer
zakončila ohňová show.
Na plovárnu během dne dorazilo kolem 400 návštěvníků a získaná částka se přehoupla přes hranici 40.000 Kč. Díky těmto penězům můžeme zajistit pobyty pro děti a dospělé s postižením pro tento rok, ale i pro ten následující.
Poděkování patří všem, kteří se na průběhu celého festivalu jakýmkoliv způsobem podíleli, a
také těm, kteří nás podpořili jako návštěvníci. Velké díky patří všem účinkujícím, kapelám, fotografům a v neposlední řadě všem dobrovolníkům, kteří se celý den pohybovali v symbolických žlutých
tričkách. Právě díky nim se celý festival uskutečnil.
Dobrovolníci Dobrovolnického centra Rolnička
Konzultant zdravé výživy
a alternativní medicíny
Miroslav Němec
bude v Soběslavi, v ulici
Nerudova - Pekárikovi
/naproti pekárně/
v sobotu 5. 7. 2014 od 9 hodin.

Výkup kožek
Pondělí 7. 7. 2014
u KD Jirsíkova ul.
v době mezi
12.00 – 14.20 h

Z ČINNOSTI HASIČŮ
Události PS Soběslav 15. 5. – 12. 6. 2014
 17. 5. Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů
Na Švadlačkách. Při nehodě byly zraněny dvě osoby.

 21. 5. Odstranění provozních látek uniklých na vozovku z nákladního
automobilu v obci Sviny.

 23. 5. Odstranění následků dopravní nehody nákladního a osobního automobilu v Mrázkově ulici. Při nehodě byly zraněny tři osoby.

 26. 5. Odstranění následků dopravní nehody na železničním přejezdu
v Květnové ulici. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.

 27. 5. Odstranění naplavenin z ucpané kanalizační vpusti po přívalových deštích v Soběslavi.

 28. 5. Odstranění provozních látek uniklých na vozovku z nákladního
automobilu na dálnici u obce Zvěrotice.

 29. 5. Odstranění padlého stromu na silnici u obce Myslkovice.
 3. 6. Požár v prostoru firmy na zpracování dřeva ve Veselí n/L.
 3. 6. Vyproštění zraněné osoby a odstranění následků dopravní nehody

nákladního a dodávkového automobilu ve Veselí n/L. Při nehodě byly
zraněny dvě osoby.
 5. 6. Otevření bytu v Soběslavi.
 6. 6. Odstranění padlého stromu na silnici u obce Zvěrotice.
 12. 6. Odstranění následků dopravní nehody tří osobních automobilů u
obce Doňov. Při nehodě byly zraněny dvě osoby.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice
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Policejní zápisník
 Neznámý pachatel (NP) se v době od 6. 5. do

7. 5. 2014 vloupal do sklepní kóje v ul. Na
Pískách, ze které odcizil věci v hodnotě 600,Kč ke škodě J. N.

 NP se v době od 7. 5. do 8. 5. 2014 vloupal do

budovy v k. ú. obce Záluží u Vlastiboře, při
čemž poškodil okno a dveře v hodnotě 700,Kč. Z budovy následně odcizil elektrospotřebiče v hodnotě 2.800,- Kč, ke škodě M. P.

 NP v době od 13. 5. do 14. 5. 2014 poškodil
černou sprejovou barvou fasádu domu v ul.
Na Pršíně, čímž způsobil škodu ve výši
20.000,- Kč městu Soběslav.

 D. S. si neoprávněně opatřil platební kartu
poškozené M. K. a v průběhu měsíce května
2014 učinil výběry ve výši 8.000,- Kč.

 O. N. vylákal od poškozeného P. K. platební

kartu a dne 15. 5. 2014 provedl neoprávněný
výběr ve výši 7.200,- Kč.
OOP Soběslav

Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly v červnu:

·
·
·
·
·

J. Walter: Nádherné trosky
E. Hakl: Hovězí kostky
L. Child: Nevracej se
J. D. Robb: Riskovat se musí
H. Pawlowská: Chuť do života

Ne nadarmo se říká, že
sluníčkové dny jsou dny krásné, bezproblémové, s dobrou
náladou. To zaručeně platí.
Jakmile sluníčko ukáže svou
tvářičku, hned se nám uleví
od bolesti a zároveň se nám
zlepší i nálada. Dokonce natolik, že máme opět plno energie i k tomu, abychom si zasoutěžili a zároveň se pobavili. A tak nás nyní v červnu
čeká soutěžení v kuželkách a
petangu v G- centru v Táboře.
Máme již připravené pětičlenné družstvo, které pilně trénuje. Kromě této soutěže si k nám přišly změřit své síly i děti ze Základní školy Komenského. Je pravda, že soutěžily hlavně děti, a naši uživatelé
jim k tomu fandili. A abychom nebyli tak ze soutěží vysíleni, společně jsme se posilnili špekáčky
čerstvě upečenými nad ohýnkem. Soutěžily první, druhé a třetí třídy. Pro každý ročník byly trochu
jiné soutěže, aby to bylo zajímavější a děti se měly na co těšit. Jsme moc rádi, že toto setkání s dětmi
se stalo před prázdninami pomalu již tradicí. Myslím, že je to správné, když děti vidí babičky a dědečky trochu jinak, než jsou většinou zvyklí – v domácím prostředí. Je dobré vědět, že nemoc může
potkat každého a že ne všichni dědečkové a babičky mohou chodit a starat se o své potomky - ale že
jsou mezi nimi ti, kteří jsou sami odkázáni na pomoc druhých. Neznamená to však, že by se nemohli
i oni bavit – právě naopak. Vážíme si každého dne a prožíváme ho zcela naplno. Je dobré vědět, že
jednou takoví můžeme být všichni, a hlavně děti by si měly uvědomit, že by si měli vážit svého zdraví, nehazardovat s ním, protože neonemocníme hned, ale právě až třeba za několik desítek let – bohužel, napravit to - je už pozdě. Věřím, že děti, které k nám chodí, mají na stáří jiný pohled a že už
budou vědět, proč pomoci starším lidem. A kdo nás stále ještě dokáže rozveselit a potěšit?
No přece pěvecký soubor NOVITA. Jejich pěkné vystoupení nás vždy rozehřeje na naší duši.
Lada Haplová

Kulturní dům Veselí nad Lužnicí ve spolupráci s farnostmi ve Veselí nad Lužnicí, Ševětíně a Týně nad Vltavou,
s The Prague Concert Co. s.r.o., vás zve na

5. ročník letního cyklu koncertů duchovní hudby Veselská ozvěna 2014
spojený s komentovanými prohlídkami kostelů
 Neděle 6. července od 19 hodin

 Pondělí 21. července od 19 hodin

 Sobota 16. srpna od 19 hodin

 Sobota 12. července od 19 hodin

 Sobota 26. července od 19 hodin

 Sobota 23. srpna od 19 hodin

 Sobota 2. srpna od 19 hodin

 Sobota 30. srpna od 19 hodin

 Sobota 9. srpna od 19 hodin

Komentované prohlídky kostelů se uskuteční
vždy po skončení koncertu. Vstupné na všechny koncerty je dobrovolné.

Kostel Povýšení sv. Kříže Veselí nad Lužnicí
„Tiffin Boys´ Choir“

Kostel sv. Martina Bošilec
„Mariánský koncert“

Kostel sv. Václava Dráchov
„Vivat Mozart“
Uslyšíte známé árie W. A. Mozarta v podání
hudebně literárního seskupení HAMAVE.

 Sobota 19. července od 19 hodin

Kostel Narození Panny Marie
Dolní Bukovsko
„Letní barokní diminuce s překvapením“

Kostel Navštívení Panny Marie Zálší
„Letní barokní osvěžení“
Kostel Nejsvětější Trojice Hamr
„Kouzelné flétny“
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Modrá Hůrka
„Cantate Domino“

Kostel Povýšení sv. Kříže Veselí nad Lužnicí
„Kuchválkovi společně“
Kostel sv. Štěpána Horní Bukovsko
„Čtyři ženy aneb večer plný duet“
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Drahov
„Vocalsextet“

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ – ČERVENEC 2014
· Pátek 11. července - KOLOTOČ POHÁDEK

Pohádky - O perníkové chaloupce, O velké řepě a O slepičce a kohoutkovi Vás přivedou do světa loutek, převážně marionet, hrajících své
příběhy na kolotoči. Hrají: Vítězslav Marčík junior a Adam Berger.
Park za KD od 17 hodin. Vstupné 50 Kč.

· Pátek 25. července - ZLATOVLÁSKA

· Pátek 11. července - SOUZNĚNÍ GENERACÍ

Klasická loutková pohádky podle předlohy Karla Jaromíra Erbena.
Spolu s loutkami mohou diváci prožít strastiplnou cestu Jiříka za zlatovlasou pannou. Představení je určené dětem od 3 let.
Hrají: Lenka Navrátilová a Petra Ochová
Park za KD od 17 hodin. Vstupné 50 Kč.

Generační setkání veselských hudebníků.
Park za KD od 19.35 hodin. Vstupné dobrovolné.

V případě nepříznivého počasí se pohádky odehrají ve velkém sále KD
Veselí n/L
Věra Suchodolová
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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.

Teď tento bývalý trestanec pracuje jako předák party dřevorubců a žije té-

POZVÁNKA DO KINA V ČERVENCI 2014

okraji a snaží se vyhnout dalším možným konfliktům, které by jej mohly

měř samotářským životem v zapadlé díře uprostřed lesů na jihu USA. I v
tomto společenství podobných ztracených existencí se pohybuje na jeho

Vážení diváci, nejdříve Vás chceme s nástupem prázdnin upozornit na
změnu hracích časů, abyste měli možnost si více užít hezkých letních dnů
a zároveň měli čas na návštěvu kina. Posunutí začátku odpoledního představení na 18.30 hodinu a večerních na 21.00 hodinu. Prázdninový program startujeme hudebním filmem „LOVE SONG“ Gretta (Keira
Knightley) a její přítel Dave (Adam Levine) jsou spolu již od vysoké školy a společně skládají hudbu. Když Dave podepíše smlouvu s jednou z
největších nahrávacích společností, odstěhují se spolu do New Yorku, aby
zde začali život, o kterém vždycky snili. Dave však rychle nabytou slávu
neustojí a brzy Grettu opustí. Všechno se však změní, když Gretta potká
během svého vystoupení v zapadlém baru v East Village bývalého hudebního producenta Dana (Mark Ruffalo). Ten na tom taky není zrovna nejlíp
a svoje zkrachovalé manželství a nedávný vyhazov z práce utápí v alkoholu. Když ji pak uvidí vystupovat, rozhodne se vsadit všechno na její talent a nahrát netradiční album přímo v ulicích New Yorku. Z náhodného

snadno vrátit za mříže. Jeho dobrovolná izolace se začne drolit ve chvíli,
kdy do své party přibere teenagera Garryho Jonese (Tye Sheridan). Tomuhle klukovi to dává život pěkně sežrat. Nikdy pořádně nechodil do školy a jeho věčně opilý, agresivní otec všechny kolem sebe jen mlátí a
ponižuje. V bezvýchodné situaci se Garry snaží před otcovými výpady
chránit alespoň matku a sestru. Když Joe začne Garryho a jeho těžkou životní situaci poznávat blíž, ocení jeho odhodlání, odolnost a pracovitost.
Postupně se spřátelí a Joe se stane Garryho ochráncem a mentorem.
„DÍRA U HANUŠOVIC“ - učitelka němčiny Maruna (Tatiana Vilhelmová), toho času hospodská, se snad nikdy nevdá. Na malé vesnici je o
vhodné muže nouze: nerozhodný starosta (Ivan Trojan) tráví hodně času
na posedu a čeká na svého jelena, dětsky naivní Olin (Jaroslav Plesl) je
okolím považován za neškodného vesnického blázna a klempíř Kódl (Lukáš Latiňák) se s chutí otočí za každou sukní. Maruně na klidu nepřidá ani
její panovačná matka (Johanna Tesařová), o kterou spolu se sestrou Jaru-

setkání dvou zklamaných lidí se tak začne rodit hudba, která možná nedo-

nou (Lenka Krobotová) pečují. Když navíc Jaruna využívá první příleži-

byde svět, ale rozhodně si získá srdce všech.

tosti a odjíždí po boku postaršího Němce Hanse do Mnichova, zůstává

Poslední šance na mír. Caesar je šimpanz, se kterým jsme se seznámili
před třemi lety ve velmi úspěšném filmu Zrození planety opic. Tehdy právě on, jako první z lidoopů, získal mimořádně vysokou inteligenci, a to
kvůli pokusům s ještě neschváleným lékem na Alzheimerovu nemoc.
Chytrý lidoop se stal senzací, ale zároveň předznamenal zásadní revizi
pohledu na to, kdo je skutečným pánem tvorstva. Příběh „ÚSVIT
PLANETY OPIC“ začíná deset let poté, co se Caesar se smečkou dal-

Maruna v „Díře“ s matkou i nápadníky sama. Jednoho dne však u Hanušovic dojde k nečekané události... V životopisném dokumentu
„MAGICKÝ HLAS REBELKY“ se Marta Kubišová stala jedním ze
symbolů odporu proti komunistickému totalitnímu režimu, a to „jenom“
tím, že pravda pro ni byla důležitější než pohodlná kariéra. Film mapuje
Martino pěvecké umění v první i druhé kariéře, její osobní a disidentský
život i prostřednictvím filmových archivů. Je tu konec školního roku a

ších uprchlých lidoopů ukryl v hlubokých lesích poblíž San Francisca.

dlouho očekávané prázdniny jsou konečně tady. Malý Mikuláš, jeho rodi-

Lidstvo v mezidobí prakticky zdecimoval agresivní virus, jehož první pří-

če a babička vyrazili k moři a ubytovali se v hotelu Beau-Rivage Hotel.

znaky se objevily na konci prvního dílu. Těm, kteří virovou pandemii pře-

Mikuláš si u moře najde nové přátele: Ben, který tam bydlí… Freddy, kte-

žili, navíc hroutící se svět stavěl do cesty další nečekané překážky. Území

rý pořád něco jí, dokonce i syrové ryby… George, který je vtipný už jen

uvolněné lidmi postupně obsadil národ geneticky pozměněných lidoopů,

proto, že je Angličan, uplakánek Paul a Christopher , který chce mít

v jejichž čele stojí právě Caesar.

vždycky pravdu a je to otravné... to vše ve filmu „MIKULÁŠOVY

Drsný příběh o přátelství. „JOE“ Ransom (Nicolas Cage) není zrovna

PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH“. V červenci zopakujeme některé

příjemným chlápkem, který by se hned s každým kamarádil. Je to horko-

úspěšné tituly, jako „BABOVŘESKY II“, „POJEDEME K MOŘI“,

krevný tvrďák, který se často více než rozumem řídí vlastními instinkty. A

„NĚŽNÉ VLNY“ „VEJŠKU“ a mnoho jiných filmů.

ty ho bohužel už párkrát přivedly do křížku se zákonem a taky do basy.

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám hezké filmové zážitky.

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ PODZIM 2014 KD Veselí n/L
Středa 15. října 2014
Stefan Vögel

DOBŘE ROZEHRANÁ PARTIE
Divadlo ABC Praha
Komedie o lidech, kteří nejsou mladí, ale zdaleka ještě nemají život za sebou.
Hrají: Jan Vlasák, Jitka Smutná, Petr Štěpánek,
Lukáš Jurek, Kateřina Veckerová

vvv

Čtvrtek 20. listopadu 2014
Woody Allen

PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIONA
Divadlo A. Dvořáka Příbram

Rozkošně bláznivá komedie o vyšetřovateli pojistných podvodů C. W. Briggsovi. Přijďte se
přesvědčit, co všechno Briggs vypátrá! Pobavíte se inteligentním humorem s notnou dávkou
ironie, tak jak je umí namíchat právě jen Woody
Allen.
Hrají: Bohumil Klepl, Anna Fixová, Vladimír
Senič, Martin Dusbaba, Eliška Dohnalová, Filip
Müller, Roman Štabrňák

vvv

Cena předplatenky 550 Kč. Prosíme předplatitele JARO 2014, aby si v případě zájmu rezervovali svá místa od 1. do 29. srpna 2014.

Prodej předplatenek bude probíhat od 1. do 26.
září 2014.
Prodej vstupenek na jednotlivá představení
předplatného bude zahájen v pondělí 29. září.

vvv

Při zakoupení předplatného PODZIM
2014 do pátku 26. září získáte zdarma vstupenku na lechtivou komedii v podání ochotnického souboru J. K. Tyl z Kardašovy Řečice
DARMOŠLAPKY, kterou uvedeme v neděli
28. září od 18 hodin ve velkém sále.
Marcela Rybářová
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Brousek a malí rybáři
Po více jak patnácti letech se rybářské závody pro děti organizované
Českým rybářským svazem místní organizací Soběslav vrátily na Černovický potok na Brousek. Návrat však nebyl jednoduchý a stál mnoho sil.
Dovolte krátké připomenutí historie.
Od druhé světové války budovaly generace sportovních rybářů svůj
areál v místech bývalého mlýna Brousek. Z původního zemědělského stavení rybáři udělali sklad, opravili jez, zbourali starou pilnici, obnovili
malý rybníček Šárka, vybudovali sádky s rozvody vody a původní mlýnské stavení přebudovali na klubovnu. Sportovní rybáři měli svůj pěkný
areál, který mohly jiné organizace jenom závidět.

Mladí rybáři při budování Brousku v roce 1969
Přišla však devadesátá léta minulého století a s nimi propojení vybudovaného areálu se soukromým podnikáním. Protože část členské základny byla příliš důvěřivá k podnikatelským slibům a druhá část se jen velmi
málo zajímala o svůj majetek, výsledek na sebe nenechal dlouho čekat.
V roce 1998 rybáři o celý areál přišli, stavby byly převedeny na jiné subjekty a organizace byla zatížena velkými finančními dluhy. Místní organizace byla na pokraji totálního ekonomického kolapsu a úplného zániku.
V hodině dvanácté začalo období nekonečných soudních sporů a také
mnoha bezesných nocí. Znovunabytí jednou ztraceného majetku si vyžadovalo obrovské úsilí. Navíc majetek chátral, nebylo možné jej opravovat. Po pěti letech však přišla první úspěšná soudní rozhodnutí, rybáři
navázali dobrou spolupráci s Jihočeským územním svazem a městem Soběslav. Organizace se začala stavět na vlastní nohy, začala obnovovat areál na Brousku. Ve spolupráci s městem členové vybudovali na druhém
břehu Černovického potoka tři rybníčky, které dostaly jména Hamr,
Brousek a Vápenka. Po těžkých povodních v roce 2002 a 2006 byl zrekonstruován jez Brousek a byl opraven celý levý břeh Černovického potoka až po napouštěcí stoku do Nového rybníka. Přitom byl zbudován
umělý mokřad a obnoveno slepé rameno na Černovickém potoce. Území

Souboj s kaprem na potoce

červenec 2014

prošlo během několika let neuvěřitelnou proměnou s řadou přírodních zajímavostí a stalo se i oblíbenou vycházkovou trasou pro soběslavské obyvatele. V posledních měsících začali sportovní rybáři po definitivním
vyřešení dalších soudních sporů o pozemky na Brousku opravovat
objekty na sádkách a mohli konečně v duchu starých tradic v této lokalitě
zorganizovat závody pro děti.
Pro dětské závody bylo kolem vody připraveno více jak devadesát rybářských míst od jezu Brousek až po napouštěcí stoku do Nového rybníka. Všechna místa byla již v zimě pečlivě vyčištěna a těsně před závody
posečena. Návštěvníky a závodníky tak překvapily pěkně upravené břehy
v kontrastu s mírně přikalenou vodou potoka, ošetřenými pobřežními porosty a bohatě rozkvetlou loukou s nedávno vybudovanými rybníčky a
mokřadem. Do potoka bylo těsně před závody vysazeno 500 kg kaprů a
100 kg pstruhů duhových. Před zahájením závodů byl na potoce několik
dní zakázán rybolov.
Vlastní závody proběhly v sobotu 31. května. První mladí rybáři
byli na místě již v šest hodin ráno.
Do sedmi hodin, kdy závody začaly, se prezentovalo celkem 52 závodníků. Na všechny čekalo velmi
příjemné počasí. Závody proběhly
ve dvou kolech, mezi nimiž si o
přestávce děti opekly vuřty, posilnily se buchtami a osvěžily limonádami. Pro děti i dospělé byl
navíc v pohotovosti stánek s občerstvením. Již první minuty ukázaly, že ryby budou vcelku brát,
ale že v řadě soubojů zvítězí obyvatelé vodní říše. Než skončil první kapr na břehu, dalších pět svůj Úlovek pstruha duhového
boj s dětmi vyhrálo. Přesto děti často i s pomocí rozhodčích a rodičů
z vody vylovily 19 kaprů, 29 pstruhů duhových a více jak stovku dalších
drobných ryb, mezi nimiž byli okouni, plotice, oukleje, cejni, líni nebo
ježdíci. Nad dodržováním pravidel závodů, rybářského řádu a měřením
délky ulovených ryb dohlíželo více jak deset rozhodčích. Po sečtení výsledků se na prvním místě umístil Radek Masář, který ulovil celkem 435
cm ryb. Druhé místo obsadil Víťa Buzek, třetí místo získali Lukáš Menhart a Tomáš Mráz. Mezi dívkami byla nejúspěšnější rybářkou Aneta
Drunecká se 164 cm ryb. Nejdelší rybu – kapra o délce 57 cm vylovil z
vody Dominik Kraus. Všichni závodníci ulovili dohromady úctyhodných
35 metrů ryb. Vítězové byli oceněni diplomy a rybářskými potřebami.
Největší odměnou však byl pobyt v přírodě u vody a seznámení se
s rybářským uměním. Letošním absolventům rybářského kroužku, který
probíhal v Soběslavi a v Tučapech, byly po závodech slavnostně předány
veškeré rybářské doklady. Stali se tak právoplatnými rybáři.
Děti a rodiče se mohli za pomoci instalovaných panelů, akvárií s rybami a volně přístupnými sádkami a rybníčky seznámit také s dalšími taji rybářského sportu. Mezi ně patří například chov candátů a jejich vysazování
do rybářských revírů. Na sádkách v rybníčku Šárka je trvale chováno na
deset párů dospělých candátů. Na jaře, když slunce začne ohřívat vodu, je
do rybníčku vloženo několik výtěrových hnízd. Ta tvoří ocelové rámy
s umělými vlákny, připomínajícími přírodní dno. Do hnízd jikrnačky nakladou desetitisíce jiker, které samci oplodní mlíčím. Hnízda se pravidelně kontrolují a po výtěru jsou přenesena do připravených sádek. Tam se
po několika dnech z jiker vykulí malí candáti, kteří zpočátku nejsou pouhým okem téměř vidět. Po dobu několika týdnů jsou odkrmováni planktonem, který se musí dovážet z jiných nádrží. Při velikostech kolem pěti
centimetrů jsou ze sádek šetrně odloveni a přeneseni do rybníčků Hamr,
Brousek a Vápenka za potokem. Tam zůstávají až do jara následujícího
roku, kdy dosahují délky přes 15 cm a jsou přesazeni do větších chovných
rybníků. Na podzim jich pak stovky putují do Lužnice, Černovického
potoka nebo místních pískoven.
Chov candátů, ale také chov dalších ryb a živočichů, péče o přírodní
prostředí i organizování rybářských závodů pro děti se může uskutečnit
jenom díky obětavé práci členů. Zvláště v dnešní uspěchané době to vyžaduje velký elán a mnoho vzácného času. Velké poděkování patří všem
přátelům a sponzorům, kteří svými příspěvky a dary obohatili závody pro
naše nejmenší rybáře.
Mgr. Petr Lintner – předseda MO
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Stadion plný požárníků
V sobotu dne 7. 6. 2014 proběhlo Okresní
kolo v požárním sportu na stadionu v Soběslavi.
Soutěž byla zahájena v 9.00 hodin za přítomnosti místostarosty města Vladimíra Drachovského. Soutěže se zúčastnilo 9 družstev mužů a
5 družstev žen. Soutěžilo se za krásného počasí
ve třech disciplínách požárního sportu.
V běhu na 100 m překážek zvítězil Pavel
Smetana s časem 18,07 vteřin, na druhém místě
skončil Lukáš Trojan s vyrovnaným časem taktéž 18,07 a třetí byl Jan Vavřík s časem 18,08
vteřin. Všichni tři borci jsou ze soutěžního
družstva Pikov.
V běhu na 100 m překážek ženy na prvním
místě skončila Martina Samcová s časem 20,63
vteřin z SDH Makov, na druhém místě Klára
Malenická s časem 20,71 vteřin z SDH Smrkov
a na třetím místě Šárka Spěváková s SDH Mutice s časem 21,62 vteřin.
Ve štafetě 4 x 100 m překážek zvítězilo
družstvo mužů z Pikova s časem 59,60 vteřin,
na druhém místě skončilo družstvo mužů z SDH
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Makov s časem 62,07 vteřin a na třetím místě
muži z SDH Vesce s časem 62,66 vteřin.
Ženy v této disciplíně: na prvním místě družstvo z SDH Smrkov s časem 75,15 vteřin, na
druhém místě ženy z SDH Mutice s časem
78,54 vteřin a třetí skončily ženy z SDH Drhovice s časem 79,89 vteřin.
Jako třetí disciplína byl požární útok s vodou
s nástřikem terčů 10 litrů vody. V této disciplíně
si nejlépe vedlo družstvo mužů z SDH Pikov, s
časem 26,50 vteřin, na místě SDH Stoklasná
Lhota s časem 27,32 vteřin a na třetím skončilo
družstvo z SDH Makov s časem 29,80 vteřin.
Ženy v této disciplíně skončily v tomto pořadí: na prvním místě ženy z SDH Mutice s časem
34,62 vteřin, na druhém místě ženy z SDH Makov s časem 37,83 a na třetím ženy z SDH Smrkov s časem 40,46 vteřin.
Do krajského kola za okres Tábor postupuje
za muže družstvo z Pikova a za ženy družstvo z
SDH Smrkov. Krajská soutěž se koná v sobotu
21. června ve Strakonicích.
Jiří Šustr

19. 7. 2014 - MOTOSLALOM - SOBĚSLAV
Autoškola-Motoškola Petr Sluka a Motoškola Kolín ve spolupráci
s AMK Soběslav Vás zvou 19. 7. 2014 na závody v Motoslalomu.
Chceš se naučit perfektně a bezpečně ovládat svůj motocykl? Nyní máš
možnost vyzkoušet si své schopnosti a naučit se něco nového. Seriál volných soutěží v Motoslalomu - Motogymkhana proběhne v prostorách cvičiště autoškoly v areálu AMK Soběslav – u letiště dne 19. 7. Tréninky od
9.00, hlavní závod cca od 13.00. Pro případné zájemce je připraven Kurz
bezpečné jízdy. Motorkářský věk a kubatura strojů nejsou nijak omezeny!
Akce je vhodná jak pro začínající motorkáře, tak i pro pokročilé jezdce.
Rádi uvidíme malé motocykly i velkoobjemové stroje.
Přihlášky on-line a podrobnější info:
www.motoslalom.cz a www.autoskolasluka.cz
Partnery akce jsou: Autoškola-Motoškola Petr Sluka, AMK Soběslav,
Pneuservis Kazda-Klenovice a Motoforum.cz
Petr Sluka

Soběslavská záchranářská mládež - 4x mistři ČR!
Na konci května 2014 se do sokolovského
plaveckého bazénu sjelo 111 mladých vodních
záchranářů z 13 místních skupin ČČK VZS ve
věku 7-18 let, aby společně bojovali o tituly
mistrů České republiky v záchranářském sportu
ve víceboji jednotlivců a smíšených štafet. Jednotlivci změřili síly v disciplínách volný způsob
- ploty, volný způsob+ploutve+záchranný pás,
záchrana modelu a tažení figuríny s ploutvemi.
Čtyřčlenná družstva (2 chlapci + 2 dívky) se
utkala v disciplínách - záchranářská plavecká
štafeta, záchranářská štafeta, KPR (kardiopulmonální resuscitace-oživování).
Soběslav reprezentovalo 10 členů mládeže,
kteří odvedli skvělé výsledky! S velkým nasazením nastoupili do všech disciplín.

 4 zlaté medaile získali:

Plachá Rosalie – kat. do 10 let; Drhovská
Bára a Macek David v kat. 11-12 let; Novotný Michal – kat. 15-16 let

 1 stříbrná medaile – družstvo 11-12 let (Macek, Drhovská, Plachá, Trsková)

 2 bronzové medaile – Trska David – kat.
15-16 let; družstvo 17-18 let (Novotný, Trska, Multušová K., Multušová Ž.)

 K ocenění patří i další kvalitní umístění –
5. místo Trsková Adéla; 6. Multušová Kristýna; 7. Chlumecký Jakub; 10. Multušová Žofie; 15. Žatecký Martin.
Všem se podařilo prosadit a dát o sobě vědět,
a to včetně nováčků. Tyto skvělé výsledky by
měly být hnacím motorem pro další soutěže
v letošním i následujícím roce. Dorostenci potvrdili, že má význam bojovat o prestižní nominaci do české reprezentace pro rok 2015.
Velké poděkování patří nejenom závodníkům za vzornou reprezentaci a výborné výsledky, ale především rodičům, kteří byli s námi.
Také všem rodinám, bez kterých by děti neměly
šanci se soutěží během celého roku účastnit.
V červnu čeká Mistrovství ČR v Brně i dospělé, také se ho zúčastní i někteří junioři, kteří
dobře zabojovali i v Sokolově. Zde je prověří
mnohem těžší disciplíny. Také se zde rozhodne
o účasti na Mistrovství světa dospělých 2014,
které se koná v září ve Francii. Držíme našim
svěřencům palce a věříme, že budeme mít i ve
světové soutěži své zástupce!
VZS Soběslav – odd. mládeže Šrůtová Z.
Foto – Chlumecký V.

Zleva dole: Michal Novotný, Adéla Trsková, David Macek, Jakub Chlumecký, Kristýna Multušová, Rosalie Plachá, zleva nahoře: Bára
Drhovská, Martin Žatecký, David Trska, Žofie
Multušová. V bílých tričkách - mistři České republiky 2014
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Otevření
cyklistické cesty Lužnice

Sezona stolních tenistů DDM Soběslav skončila
Po střídavých úspěších v dlouhodobých soutěžích mužů se stolní tenisté DDM Soběslav v závěru
sezony polepšili hlavně v mládežnických kategoriích. Starší žáci Tomáš Hložek, Petr Novotný a
Táňa Vodáková se stali členy Sportovního centra mládeže, které zahájilo svoji činnost koncem dubna v Českých Budějovicích s podporou dotace z České asociace stolního tenisu. Mají zde příležitost
kvalitního tréninku s nejlepšími spoluhráči z kraje pod vedením zkušených trenérů, což by se mělo
příznivě odrazit na růstu jejich výkonnosti.
Na krajských přeborech staršího žactva dne 27. 4. v herně Sokolu České Budějovice obsadil Tomáš Hložek 3. místo, Petr Novotný 4. místo a Táňa Vodáková 5. - 8. místo. Na posledním turnaji sezony TOP dne 1. 5. v Kaplici vyhrála Táňa Vodáková kategorii starších žákyň, Petr Novotný byl 4. a
Tomáš Hložek 5. V dlouhodobém pořadí bodovacích turnajů mládeže tak Tomáš Hložek obsadil
v sezoně 2013/2014 2. místo, Petr Novotný 3. místo a Táňa Vodáková také 3. místo. Oba chlapci si
vybojovali právo postupu na Mistrovství ČR jednotlivců, které se konalo 10. -11. 5. v Hluku u Uherského Hradiště. Na něm oba získali body do žebříčku ČR, když vyhráli aspoň jedno utkání. To jim
zajistí 1. a 2. místo v krajském žebříčku starších žáků pro sezonu 2014-2015, což bylo cílem letošní
sezony.
Mladší žactvo mělo na konci sezony dva krajské turnaje, 4. 5. v Kaplici a 18. 5. na Sokolu České
Budějovice. Na nich se žáci umístili uprostřed startovního pole (Hájíček Lukáš 9. - 16. v Kaplici,
Holub Martin a Megis Broňa postoupili vždy ze skupiny, Dobiáš Ladislav vyhrál na obou turnajích
soutěž útěchy, Holubová Tereza se v útěše umístila na 2. a 3. místě). Tyto výsledky naznačují, že
šance na dobré umístění sice existuje, ale ve stále se lepšící krajské konkurenci bude těžké se
prosadit.
Tréninky všech kroužků stolního tenisu (muži, starší žáci, začátečníci) byly v DDM Soběslav
ukončeny na konci května 2014. Pouze mladší žáci, kde spolu trénují hráči ze Soběslavi a Veselí nad
Lužnicí, měli v červnu závěrečný turnaj sezony s rodiči, ze kterého je přiložená fotografie. Na ní
jsou zleva: Bartáková Nela, Malecha Daniel (oba Veselí n. Luž.), Holubová Lucie (Soběslav), Málek Lukáš (Veselí), Megis Bronislav, Holub Martin, Holubová Tereza (všichni Soběslav), Dobiáš
Ladislav (Veselí).
Pavel Hložek, předseda odd. stolního tenisu, DDM Soběslav

V sobotu 7. června 2014 se uskutečnilo slavnostní otevření první části nové cyklistické cesty Lužnice. Celkem 168 cyklistů naplnilo
prostranství před vlakovým nádražím v Českých Velenicích, kde po přivítání místostarostou a zástupci občanského sdružení Cyklostezka
Lužnice i Nadace jihočeské cyklostezky byla
symbolicky přestřižena páska a otevřena první
část nové cyklistické cesty s modrým logem ve
znaku (vlnka, kolo a velké L) na trase České Velenice – Veselí nad Lužnicí. Největší zastoupení
v poli startujících měli Veseláci (55), kteří spolu
s Táboráky (15) a Soběslaváky (15) dorazili
v posíleném, a přesto přeplněném regionálním
vláčku z Veselí. V cíli u veselské Hokejky si po
obdržení pamětního listu převážná většina
účastníků pochvalovala perfektní značení, které
je bez problémů dovedlo po stávajících komunikacích a cestách často v souběhu se stávajícími
číslovanými cyklotrasami do cíle, a přijala i
vysvětlení, proč ještě není vydána mapa této
cesty. Ta bude totiž zpracována až po vyznačení
celé cesty do Týna nad Vltavou.
V zahajovacím projevu ve Velenicích jsem
znovu zdůraznil, že občanské sdružení Cyklostezka Lužnice vzniklo jako iniciativa, která
chtěla obrátit pozornost Nadace Jihočeské cyklostezky od Vltavy a Otavy ke třetí páteřní jihočeské řece – Lužnici. A to se povedlo. Cíl je ale
ještě hodně daleko, přestože směr je jasný - od
„cyklistické cesty“ ke skutečné „cyklostezce“.
Opravdová cyklostezka, která povede mimo stávající komunikace, ale bude budována postupně
a po částech, a to nejen v závislosti na financích,
ale i na výkupu pozemků a možnostech vést tuto
cyklostezku co nejblíže k břehům Lužnice.
(foto str. 25)
Václav Průcha

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat za finanční příspěvek firmě MT Cars s.r.o. Michal Prchlík a
Tomasz Dyngosz a firmě Chališ s.r.o. Tábor.
Za dorostence házené trenérka
Alena Prchlíková

Soběslavská přípravka TS Žába Veselí nad Lužnicí oslavila první narozeniny
Vrcholem letošní taneční sezony TS Žába Veselí nad Lužnicí byla Taneční akademie s názvem BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT, která se uskutečnila ve velkém sále Kulturního domu Veselí nad Lužnicí ve dnech 23. a
24. května 2014. Tanečnice a tanečníci všech věkových kategorií zde představili svoje choreografie letošního soutěžního roku. Děvčata soběslavské
přípravky TS Žába, která byla otevřena na podzim loňského roku pro děti
ze Soběslavi a okolí, vystoupila na Taneční akademii se skladbou v choreografii trenérky Laďky Čapkové s názvem LÍTÁME SI V OBLACÍCH. Za
historicky první a takřka bezchybně zatančenou choreografii dostala skupina osobní pochvalu od vedoucího TS Žába Luďka Lou Mylera. Ve společné
závěrečné skladbě v choreografii Lucie Kalvasové BYL JEDNOU JEDEN
ŽIVOT si děvčata ještě zatancovala s dalšími 140 tanečníky TS Žába. Nábor nových členů přípravky TS Žába pro děti ze Soběslavi a okolí narozené
v roce 2007, 2008 a 2009 se bude konat v pondělí 8. září 2014 od 16 hodin
v tělocvičně Střední školy řemeslné, Wilsonova 405, Soběslav.
Věra Suchodolová
foto zleva: Amálie Šedivá, Karolína Kubátová, Lucie Jansová,
Nela Vargová, Alexandra Vachromějeva, Julie Zděnovcová,
Barbora Pecháčková, Štěpánka Kudrnová
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Cestujte s námi vlakem
České dráhy připravují na prázdniny jízdy zvláštních a
nostalgických vlaků v jižních Čechách. V nejbližších měsících plánujeme tyto jízdy:
· 5. července - S Českými drahami za divadlem (na zámek
Kratochvíle na divadelní hru Sluha dvou pánů)
· 12. července - Koláčový vlak (na oslavy koněspřežky do
Bujanova)
· 19. července - 31. srpna - Včely letěly krásně - putovní
výstava Musea Fotoateliér Seidel (s Kinematovlakem a
Vláčkem Hráčkem)
· 10. srpna - Za úplňku bez hranic - připomenutí 25 let od
pádu železné opony (Nové Údolí)
Všechny aktuální a podrobné informace k jednotlivým
akcím najdete na webové stránce www.cd.cz/jiznicechy
v části Nostalgické a zvláštní vlaky.
Taťána Ješetová, KCOD České Budějovice

Otevření cyklistické cesty Lužnice - sobota 7. června

Český pohár mládeže
v Lounech
Druhé místo v Českém poháru obsadila Denisa Mináriková-Švecová.
O víkendu 24. a 25. 5. se cyklistická mládež
přesunula do Loun. Tam se jel závod jako Velká
cena Sweepsportu - Český pohár.
Zde se opět ukázali závodníci ze Švec cyklo
teamu Soběslav. V sobotu se jela časovka jednotlivců na 13,5 km a tam si Denisa Mináriková
-Švecová v kadetkách dojela pro 7. místo a Karel Arlt starší žák pro 15. místo. V neděli absolvovali těžký kopcovitý silniční závod, který se
jel na 30 km a Denisa Mináriková-Švecová si
dojela pro výtečné druhé místo a Karel Arlt
dojel okolo 20. místa hned za první skupinou.

Velký úspěch
v Lanškrouně na 44. ročníku
malého Závodu Míru
Celková vítězka závodu, kadetka Denisa
Mináriková-Švecová ze Švec cyklo teamu Soběslav a rodačka ze Želče u Tábora, vypálila
všem závodnicím rybník. Tohoto závodu se
účastnilo sedm států, z našeho regionu závodili
ještě Karel Arlt ze Švec cyklo teamu Soběslav,
Jakub Pileček a Tereza Švihálková z ČEZ cykloteamu Tábor. Závod byl společný pro starší

žáky a kadetky na čtyři etapy, kde startovalo
celkem 102 závodníků. V první kopcovité etapě
o délce 41 km, která se jela v pátek odpoledne o
průměrné rychlosti 34,02 km/hod., si Denisa
Mináriková-Švecová dojela pro 2. místo, když
prohrála špurt na cílové pásce. Další výsledky
Karel Arlt - 54. místo, Jakub Pileček - 48., Tereza Švihálková - 22. Start druhé etapy byl v sobotu ráno časovkou proti chronometru na 9 km.
Denisa Mináriková-Švecová si dojela pro 12.
místo, Karel Arlt - 51., Jakub Pileček - 53., Tereza Švihálková - 22. Třetí etapa, která se jela
v sobotu odpoledne, měřila 42,2 km, průměrná
rychlost 40,50 km/hod. Denisa MinárikováŠvecová si dojela pro 1. místo, Karel Arlt a Jakub Pileček byli klasifikovaní na 5. - 29. místě dojela velká skupina a Tereza Švihálková 22.
místě. Poslední Královská etapa s největšími
kopci o délce 41,2 km se jela v neděli ráno a Denise Minárikové-Švecové zbývalo na první celkové místo 22 vteřin. Tuto etapu zvládli
závodníci průměrnou rychlostí 36,87 km/hod.
Denisa Mináriková-Švecová si s náskokem 43
vteřin před druhou závodnicí dojela pro růžový
trikot a celkově vyhrála Závod Míru o 19 vteřin.
Další z našich: Karel Arlt - 51. a celkově 49. místo, Jakub Pileček - 35. a celkově 38. místo, Tereza Švihálková po pádu ve třetí etapě statečně dojela na 21. místě a celkově skončila na 19. místě.

Český pohár pokračoval
na jihu Čech
Český pohár v silniční cyklistice se přesunul
7. - 8. června do jižních Čech a to v sobotu do

Strmilova a v neděli do Cerekve u Jindřichova
Hradce.
Opět se zde ukázali cyklisté ze Švec cyklo
teamu Soběslav. V sobotu se jel silniční závod
na 35 km, kde si kadetka Denisa Mináriková-Švecová dojela pro 3. místo a Karel Arlt ve
starších žácích pro 12. místo. Druhý den se jel
silniční závod na 34 km za nehorázného horka a
Denisa Mináriková-Švecová si dojela pro
2. místo a Karel Arlt pro 9. místo.
Švec cyklo team Soběslav

Závodníci z jižních Čech, zleva Jakub Pileček,
Denisa Mináriková-Švecová, Karel Arlt
a Tereza Švihálková

FK Rašelina Soběslav
zve všechny své příznivce na letní turnaj v kopané
„O pohár starosty města Soběslavi“, který se uskuteční
v sobotu 19. července v areálu TJ Spartak Soběslav
Program:

Denisa Mináriková-Švecová, celková vítězka
v růžovém trikotu, ceny předával Jan Smolík, bývalý vítěz Závodu Míru v roce 1964

10:00 – 11:25
11:40 – 13:05
14:30 – 16:05
16:20 – 17:55
18:00 ~ ~ ~
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~
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FK Rašelina Soběslav – FK J. Hradec
FC MAS Táborsko B – SK Dynamo ČB U21
utkání o 3. místo
finále
vyhodnocení turnaje
Za FK Rašelina Soběslav Marek Nývlt, předseda FK

26

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

červenec 2014

JET MONEY
Rychlá pùjèka bez ruèitele
Hotovost a domù
Pùjèka na cokoli
Mìsíèní splátky
Pùjèujeme osobám s pracovním pomìrem, maminkám
na MD, dùchodcùm i OSVÈ.

Kontaktujte našeho obchodního zástupce

tel. 776 609 333
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
· Prodám panelový byt 2 + 1 (66 m2) na sídlišti
Míru v Soběslavi, 2. patro bez výtahu. Dům
celkově zateplený, minimální provozní náklady. Tel.: 602442143
· Prodám rozestavěnou nemovitost, zastavěná
2
plocha 75 m , celá podsklepená, pozemek 488
2
m , využití k trvalému bydlení i k rekreaci.
Ulice K Sedlečku, Soběslav.
Tel.: 602442143
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz

· Prodám rodinný domek 3+1 s garáží. Domek
se nachází v Soběslavi, blízko nádraží.
K doptání na tel. 606 759 860 večer.
· 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
· Pronajmu byt 2+1 blízko centra v Soběslavi,
po kompletní rekonstrukci, zařízen.
Tel. 777 122 222
· Wüstenrot – Kocourková Pavla – spoření, pojištění, hypotéky. Tel. 602 258 450, mail:
pavla.kocourkova@obchod.wuestenrot.cz
· Opravy a servis mopedů, motocyklů. G. o.
motorů, renovace. Prodej náhradních dílů.
Telefon: 721 445 918,
e-mail: moped-díly@seznam.cz

· Rizikové kácení stromů. Foto Facebook:Tree
climbing. Tel. 728 970 057
· Pronajmu nový byt 2 KK, zahrada, místo na
parkování, garáž. Tel. 777 907 750
· Pronajmu byt 2+1 na sídl. Svákov.
Cena 7.500 Kč. Tel. 602 138 489
· Z 500 tisíc Kč za 6 let 630.000 Kč čistého!!!
bez jakýchkoli poplatků, podrobnosti osobně.
Andrea Rýcová, tel.: 606 289 341
· Od 1.7. pronajmu zařízenou prodejnu v centru Soběslavi. Tel. 381 524 070 večer
· Pronajmu garáž Na Douskách.
Tel. 381 524 070 večer
· Pronajmu zařízený byt 2+0 na sídl. Svákov,
4. patro s výtahem. Tel. 720 196 291
· Daruji kotě stáří 2 měsíce. Tel. 733 549 842
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Partner in Pet Food CZ s.r.o.
Závod Veselí nad Lužnicí
Jateční 470/II, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Přijímáme nové zaměstnance
do trvalého pracovního poměru
·

Senior technik – mechatronik, elektro/automatizace

Požadavky: maturita technického směru nebo automatizace, požadovaná praxe 2 roky, zkušenosti z automatizovaného provozu výhodou (Siemens S5, S7, robotické systémy Kuka)
Vyhl. 50 nutná. Technická angličtina výhodou.
Očekáváme: silně motivovaného kandidáta se zájmem o výpočetní techniku a ochotou se učit
nejmodernější technologie
·

Směnový údržbář - elektrikář

Požadavky: vyučení v oboru elektro podmínkou, vyhl. 50 nutná. Maturita technického směru
výhodou.
Strukturovaný životopis podmínkou (dosavadní pracovní zkušenosti, vzdělání)
Očekáváme: silně motivovaného kandidáta
Nepřetržitý provoz

Kontakt pro nábor nových pracovníků na pozice
mechatronik a směnový elektrikář:
Jiří Matouš, tel.: 606 606 382, email: jmatous@ppfeurope.com
Ing. Martin Sedlák, tel.: 727 812 530, email: msedlak@ppfeurope.com

e-mail: hlaska@musobeslav.cz

www.musobeslav.cz
Uzávěrka příštího čísla 15. 7.

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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VŠE PRO ZAHRADU
A LES
V NEDVĚDICÍCH
U SOBĚSLAVI,
TEL. 607 251 503
NABÍZÍME PRODEJ PŘÍSLUŠENSTVÍ,
OPRAVY A SERVIS PRO:
· SEKAČKY
· KŘOVINOŘEZY
· MOTOROVÉ PILY
· ZAHRADNÍ TRAKTORY
PRODÁVÁME:
řetězy, lišty, nože, struny, svíčky, filtry,
oleje, maziva, ochranné pomůcky atd.

NEJLEPŠÍ CENY A SLUŽBY
V OKOLÍ!!!

·
·
·
·
·

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
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%

výprodej svatebních, společenských
šatů a pánských obleků

Tř. ČSA 213/II, Veselí nad Lužnicí

Tel.: 723 512 899
Pracovní doba
Po, Út, Čt 17 – 20 h
www.pujcovna-monika.cz
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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

KDO INZERUJE - TEN PROSPERUJE
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Již 15 let
jsme tu pro Vás

STAVEBNINY BÍNOVÁ
MABA Prefa spol. s r.o.
Veselí nad Lužnicí
významný výrobce prefabrikátů v ČR

Přijme do pracovního poměru:
·

Zámečníky
Vzdělání: vyučen v oboru

·

Vazače
Vzdělání: základní, vyučen

·

Betonáře, železáře
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

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.
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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

Hlásku najdete na www.musobeslav.cz
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