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Stavění máje
30. 4. 2018 15 h
letos na hradním nádvoří

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Mateřská škola DUHA Soběslav,
sídliště Míru 750
Zápis: 9. a 10. května v době od 8.00 h
do 11.00 h a od 14.15 h do 17.00 h

Mateřská škola Soběslav,
Nerudova 278
Zápis: 9. a 10. května v době od 8.00 h
do 11.00 h a od 14.00 h do 16.00 h

Mateřská škola Diakonie Rolnička
Zápis: 9. května od 8.00 h do 16.00 h
více na str. 15 a 17
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AKCE NA MĚSÍC KVĚTEN
VÝSTAVY
1. - 29. 5. Malá biblická dějeprava – výstava obrazů Zdeňka Šorma,
Čajovna – kavárna Rolnička
do 18. 5. Na cestě ke zdraví - výstava MŠ Duha, Městská knihovna Soběslav

AKCE
5. 5. Pétanque – park u kina, 15 h
6. 5. Burza a trhy drobného zvířectva a farmářských produktů - areál
Českého svazu chovatelů, 7 - 11 h
8. 5. Koncert Swingband, venkovní areál kulturního domu, 17 h
10. 5. O putovní pohár starosty města Soběslav, 2. ročník turnaje v integrované Boccie, sportovní hala TJ Spartak Soběslav, 9 - 14 h
10. 5. Tvoření pro děti ke Dni matek – nutné rezervovat místo, knihovna,
14 – 16 h
10. 5. Koncert ZUŠ, Galerie v kostele sv. Marka, 19 h
13. 5. Víkendové HOKUSY POKUSY II. – přihlášky předem, DDM, 9 – 12 h
15. 5. Veřejné projednání studie „Posouzení parkování v centru města
Soběslavi“, KDMS, malý sál, 17 h
15. 5. Caveman – divadelní představení jednoho herce, KDMS, 19 h
16. 5. Vino et verbum – Jáchym Topol – autorské čtení, terasa knihovny, 18 h
19. 5. Putování do lesa Svákov za strašidlem Doudlo, start u knihovny, 9 h
19. 5. Tvořivá dílna pro děti od 7 let – vyrábět se bude dekorace do bytu,
přihlášky předem, DDM, 9 – 11 h
19. 5. Pétanque – park u kina, 15 h
20. 5. Tři pohádky s písničkou, hrané pohádky, KDMS, 10:30 h
24. 5. ZUŠ OPEN – celodenní kulturní program Základní umělecké školy
Soběslav
25. 5. Rolničkování – oslava Dne dětí, kemp TJ Spartak Soběslav, 16 h
25. 5. Noc kostelů – večerní kulturní program ve všech soběslavských
kostelech, zdarma otevřena městská věž
25. – 26. 5. Metalbarsfest – dvoudenní metalový festival, areál
Automotoklubu a letiště Soběslav, 17 h
26. 5. Dětské rybářské závody, Černovický potok (u Brousku), 7 h
27. 5. Dopolední tvoření pro děti od 6 let – přihlášky předem, DDM, 9 – 11 h
27. 5. Dobrodružství lesního skřítka Kuka – loutkové divadlo, KDMS, 10:30 h
1. 6. Dědeček aneb Musíme tam všichni… – představení Divadelního
souboru ZŠ Komenského, park u Hlásky, 21 h

MUZEJNÍ SEZONA ZAHÁJENA
28. 4. - 30. 9. Příroda Táborska, Soběslav - město
pětilisté růže, Rožmberský dům
1. 5. – 30. 9. Život na Blatech a Kozácku, Smrčkův
dům
1. 5. – 30. 9. Krajina Táborska, Smrčkův dům
5. 5. – 17. 6. Jan Holec (*1933), Smrčkův dům,
vernisáž 4. 5.

ZUŠ OPEN i v Soběslavi
Dne 24. 5. se uskuteční druhý ročník
celostátního happeningu základních
uměleckých škol. Na zajímavý program se můžete těšit i v Soběslavi. Více
info na str. 14.
redakce

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE

POZVÁNKA
NA VEŘEJNOU PREZENTACI

Město Soběslav zve občany na veřejnou prezentaci studie „Posouzení parkování v centru města
Soběslavi“ vyhotovenou fakultou dopravní ČVUT
Praha. Akce proběhne za přítomnosti autora studie
pana Ondřeje Miklóše.

15. 5. 2018 od 17 h
malý sál KDMS

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 9. 5. a 30. 5.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
6. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 27. března 2018
Usnesení č. 6/085/2018
a) Rada města bere na vědomí zprávu
o hodnocení informačního střediska města
Soběslavi za rok 2017 předloženou pracovnicí MěÚ Ing. Michaelou Pimperovou a hodnocení měsíčníku Soběslavská hláska za rok
2017 předloženou pracovnicí MěÚ Ing. Michaelou Novákovou.
b) Rada města souhlasí s přidáním barvy
do Soběslavské hlásky dle předloženého návrhu
s účinností od června 2018.
Usnesení č. 6/086/2018
Rada města schvaluje účetní závěrku‚
Senior-domu Soběslav za rok 2017 předloženou ředitelkou S-domu Ing. Zinou Petráskovou. Kladný výsledek hospodaření ve
výši 40.406,57 Kč bude rozdělen následujícím způsobem: 8.081 Kč do fondu odměn
a 32.325,57 Kč do rezervního fondu organizace. Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Senior-domu Soběslav na rok 2018
v předloženém znění.
Usnesení č. 6/087/2018
Rada města souhlasí s přijetím finančních
darů Senior-domem Soběslav od okolních
obcí dle seznamu předloženého Ing. Zinou Petráskovou, ředitelkou Senior-domu
Soběslav, za účelem zajišťování pečovatelských služeb v těchto obcích.
Usnesení č. 6/088/2018
Rada města schvaluje účetní závěrku Kulturního domu města Soběslavi za rok 2017
předloženou ředitelem KDMS Mgr. Petrem
Valešem. Kladný výsledek hospodaření ve
výši 22.883,65 Kč bude rozdělen následujícím způsobem: 20.000 Kč do fondu odměn a
2.883,65 Kč do rezervního fondu organizace.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán Kulturního domu města Soběslavi na
rok 2018 v předloženém znění.
Usnesení č. 6/089/2018
Rada města souhlasí s úpravou ceníku pronájmů prostor v KDMS dle návrhu předloženého ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem
s účinností od 1. 4. 2018.
Usnesení č. 6/090/2018
Rada města projednala variantní návrhy úpravy venkovního prostoru u mezipatra kulturního domu zpracované ateliérem Mooza Architecture, Praha.

Usnesení č. 6/091/2018
Rada města ukládá realizovat usnesení ze 17.
zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se konalo 21. 3. 2018.
Usnesení č. 6/092/2018
Rada města souhlasí s umístěním „hubertské
kapličky“ Mysliveckým sdružením BOR –
Klenovice na pozemku parc. č. 3776 v k. ú.
Klenovice, který je ve vlastnictví města.
Usnesení č. 6/093/2018
Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše
50, Mgr. Vlastimila Říhy souhlasí s vyřazením univerzálního šlehacího stroje RE 22 ze
svěřeného majetku školy.
Usnesení č. 6/094/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce: „ČOV Soběslav
– obnova plynojemu“, které se uskutečnilo
26. 3. 2018 na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma EKZA, spol. s r.
o., Újezd u Brna, za cenu 916.894 Kč + DPH.
Usnesení č. 6/095/2018
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele „Zpracování projektové dokumentace
na akci Nástavba Senior-domu v Soběslavi“,
který se uskuteční 16. 4. 2018 v 13:00 hod. na
MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
• Zdeněk Vránek – člen ZM
• Kamil Modl – člen ZM
náhradníci:
• Mgr. Vl. Drachovský – místostarosta
města
• Mgr. Petr Valeš – člen RM
• Jan Pehe – člen ZM
Usnesení č. 6/096/2018
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav
a TJ Spartak Soběslav, z. s., na poskytnutí
dotace ze schváleného rozpočtu města na rok
2018 ve výši 2.350.000 Kč, a to na opravy
sportovišť, ztrátovost provozu zimního stadionu a rozvoj mládežnického sportu.
Usnesení č. 6/097/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
úhradě spotřeby elektrické energie a o hrazení záloh mezi městem Soběslav a p. Františkem Červenkou, která řeší úhradu elektrické
energie v bytě užívaném bratry Červenkovými v domě čp. 58 /II v ulici Dr. E. Beneše v
Soběslavi.
Usnesení č. 6/098/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o

dílo mezi městem Soběslav
a ateliérem OTA, s. r. o.,
Praha, na zpracování dokumentace pro stavební
povolení akce „Dopravní
terminál Soběslav, odstranění přístavby a stavební úpravy výpravní budovy v Soběslavi“
za cenu196.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 6/099/2018
Rada města souhlasí s uzavřením dohody
o vypořádání mezi městem Soběslav a paní
Danou Snášelovou, Soběslav, na odkoupení
nebytového prostoru bývalé prodejny sportovních potřeb v přízemí budovy zimního
stadionu v Soběslavi za cenu 193.000 Kč.
Usnesení č. 6/100/2018
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční
částky ve výši 6.000 Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2018 Dudáckému tanečnímu souboru „Jitra“ Soběslav na částečnou
úhradu nákladů spojených s činností spolku.
Usnesení č. 6/101/2018
Rada města souhlasí s uzavřením dohody
mezi městem Soběslav a Husitským muzeem
v Táboře na provedení záchranného archeologického výzkumu při akci „Rybník Nový
u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny“ za cenu 50.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 6/102/2018
Rada města schvaluje strategický dokument „Místní akční plán vzdělávání ORP
Soběslav“, který je výstupem dvouletého
projektu „MAP v ORP Soběslav“, realizovaným MAS Lužnice, z. s., Sudoměřice u Bechyně, s označením CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_0
05/0000334.
Usnesení č. 6/103/2018
Rada města bere na vědomí informaci ředitele ZŠ Komenského Mgr. Jana Holase
o poskytnutí dotací na rozvojové programy
„Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018“ a „Vzdělávací programy
paměťových institucí do škol“, které škola
realizuje.

USNESENÍ
7. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 10. dubna 2018
Usnesení č. 7/104/2018
Rada města bere na vědomí informaci o registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Zimní stadion v Soběslavi
– snížení energetické náročnosti“ a jeho financování.
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Usnesení č. 7/105/2018
Rada města projednala přípravu opravy a zateplení domů čp. 101–104/I na náměstí Republiky v Soběslavi.
Usnesení č. 7/106/2018

a) Rada města se seznámila s aktuálním stavem
přípravy realizace projektu „Modernizace IT
vybavení MěÚ v Soběslavi“.
b) Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing.
Radku Bryllovi zajistit vypsání výběrového
řízení na modernizaci ekonomického softwaru
úřadu.

Usnesení č. 7/107/2018
Rada města schvaluje výsledek zadávacího
řízení na dodavatele akce: „Vybudování místní komunikace Na Pískách Soběslav – 1. etapa“, které se uskutečnilo 9. 4. 2018 na MěÚ
Soběslav.
Vítězem zadávacího řízení se stala firma Dřevotvar – řemesla a stavby, s. r. o., Chýnov,
za cenu 4.880.122,90 Kč + DPH.
Usnesení č. 7/108/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce: „Oprava místních
komunikací, zpevněných ploch a parkovišť
v Soběslavi“, které se uskutečnilo 9. 4. 2018
na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav, za cenu 3.884.922,27
Kč + DPH.
Usnesení č. 7/109/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce: „Výměna a montáž osvětlení v malém a velkém sále sokolovny“, které se uskutečnilo 9. 4. 2018 na MěÚ
Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala
firma Smart E.I.C., s. r. o., Soběslav, za cenu
298.234 Kč + DPH.
Usnesení č. 7/110/2018
Rada města schvaluje výsledek poptávkového řízení na administraci projektu „Zimní
stadion v Soběslavi – snížení energetické
náročnosti budovy“, které se uskutečnilo
9. 4. 2018 na MěÚ Soběslav. Vítězem řízení
se stala firma GARANTA CZ, a. s., České
Budějovice, za maximální cenu 107.500 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 7/111/2018
a) Rada města projednala petici „Nechme
lípy žít“ předloženou Ing. Martinem Kákonou, Soběslav, ze dne 21. 3. 2018.
b) Rada města pověřuje tajemníka MěÚ Ing.
Radka Brylla zaslat tvůrci petice odpověď.
Usnesení č. 7/112/2018
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy na část pozemku p. č. 325/2 v k. ú.
Soběslav o výměře cca 9 m2 manželům Mgr.
Romanu Bernatovi, Český Brod, a Mgr. Ivaně Bernatové, Soběslav, za účelem umístění
stánku na prodej zmrzliny. Smlouva bude

uzavřena na dobu neurčitou od 1. 5. 2018.
Usnesení č. 7/113/2018
Rada města ruší své usnesení č. 7/102/2017
ze dne 4. 4. 2017. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav
a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací akce „Soběslav
– Švadlačky: Kabel NN, Vančura“ na pozemcích p. č. 3814/2 a 3489/1 v k. ú. Soběslav,
které jsou ve vlastnictví města.
Usnesení č. 7/114/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací akce „Soběslav: VN Elitex kab. smyčka
autos. Rada“ na pozemku p. č. 3830/1 v k. ú.
Soběslav, který je ve vlastnictví města.
Usnesení č. 7/115/2018
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu pozemku p. č. 435 o výměře
15 769 m2 ve vlastnictví města Soběslavi za
pozemky p. č. 2/1 o výměře 2 062 m2 a 2/2
o výměře 187 m2 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Nedvědice, vše v k. ú. Nedvědice, z důvodu budoucího vybudování hřiště
v Nedvědicích.
Usnesení č. 7/116/2018
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 3. 2018 mezi
městem Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r.
o., Soběslav, kterým se snižuje celková cena
díla na akci „Výměna výloh a stavební úpravy vstupních fasád budov čp. 144 a 145 na
náměstí Republiky v Soběslavi“ z 805.664
Kč + DPH na 730.364 Kč + DPH.
Usnesení č. 7/117/2015
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 10. 2017
mezi městem Soběslav a firmou Spilka a
Říha, s. r. o., Soběslav, kterým se specifikují
práce památkové obnovy provedené v roce
2018 v rámci akce „Stavební úpravy domu
čp. 1 na náměstí Republiky v Soběslavi“.
Usnesení č. 7/118/2018
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. RM 1/2018 v předloženém znění.
Usnesení č. 7/119/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou DIPOS
Tábor, a. s., Tábor, na opravu místních komunikací po zimě metodou SILKOT za cenu
98.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 7/120/2018
a) Rada města souhlasí s rekonstrukcí dvou
tříd a chodby Základní školy Soběslav, Komenského 20, v roce 2018 dle návrhu předloženého ředitelem školy Mgr. Janem Holasem.

Práce budou financovány z rozpočtu školy.
b) Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Stavební úpravy dvou tříd
a chodby“ organizovaného ZŠ Komenského.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
STAVEKO – SERVIS, s. r. o., Tábor, za cenu
1.286.950 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 7/121/2018
Rada města na základě žádosti ředitelky MŠ
DUHA Soběslav, sídliště Míru 750, Mgr. Aleny Krejčové souhlasí s použitím investičních
prostředků školy na nákup zvukového sousoší
od firmy ACTPRO, s. r. o., České Budějovice,
za cenu 224.062 Kč včetně DPH a dále souhlasí s přijetím účelově určeného peněžitého
daru na podporu realizace projektu s názvem
„Zahrada sedmi barev“ v rámci Národního
programu Životní prostředí od firmy FERT,
a. s., Soběslav, ve výši 20.000 Kč.

VÝSADBA
NOVÝCH STROMŮ
S příchodem jara se rozběhla příprava
výsadby nových dřevin, které nahradí
přestárlé a nebezpečné stromy pokácené do konce března. Nové výsadbě
předchází vyfrézování zbylých pařezů, které začalo v dubnu. Největší
počet stromů byl vysázen v parku Na
Promenádě, a to cca 20 lip a 5 jírovců (kaštanů). V ulici Mrázkova budou doplněny chybějící břízy a podél
silnice E 55 mezi ulicemi Lužnická
a Mrázkova dojde k doplnění habrů.

V parku U Nádraží byl v dubnu doplněn květinový záhon. Připravuje
se rovněž mobilní zeleň, která stejně
jako v loňském roce zpestří naše náměstí. Instalovány budou čtyři květinové věže a květinovými nádobami
budou rovněž opatřeny sloupy veřejného osvětlení. Instalace proběhne do
poloviny května 2018.
Ing. Radek Bryll
tajemník MěÚ Soběslav
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Rekonstrukce centrální plochy náměstí Republiky
Již v uplynulých letech přistoupilo město
Soběslav k rekonstrukci soběslavského náměstí. Důvodů bylo více, jak redakci sdělil
starosta města Jindřich Bláha. Poslední rekonstrukce náměstí proběhla v roce 1970
a materiály (dlažba, obruby, povrchy, …)
jsou dnes již na konci své životnosti. Cílem
města Soběslavi bylo ale také sladit náměstí s charakterem městské památkové zóny,
která by měla být vybudována z vhodných
materiálů a měla by být v první řadě prostorem pro setkávání lidí. V tomto článku
přinášíme bližší informace o tom, jak bude
letos rekonstrukce probíhat a jak bude
řešeno parkování.

Etapy

V dubnu byla zahájena závěrečná fáze rekonstrukce náměstí Republiky (jeho centrální plochy), která bude probíhat po etapách. V první
etapě bude realizováno 13 parkovacích míst
na jižní straně (naproti autobusové zastávce)
a dále v ulici podél městské policie a DK, která
bude uzavřena. Současně budou na celé ploše
centrální plochy náměstí pokládány nové sítě
(voda, kanalizace, elektro). Po ukončení stavebních prací na výše zmíněné části náměstí by měly navazovat další etapy – plocha

Trhy a Kubešova Soběslav

závlahy. Celková plocha bude zadlážděna kamenem, podobně jako jsou již hotové části náměstí, a s ohledem na ohlasy obyvatel by také
mělo dojít k mírné úpravě projektu – přibude
více dlážděných ploch z velkoplošné dlažby,
aby se po náměstí lépe chodilo. Dále přibude
nízká i vysoká zeleň a travnaté plochy, nové
lavičky, veřejné osvětlení a mobiliář.
Rozestavěné lokality budou oplocené a uzavřené, počítá se také s průchody. Předpokládaný termín ukončení stavebních prací je říjen
nebo listopad letošního roku, termín se však
může změnit v závislosti na vývoji stavebních
prací. Dokončení rekonstrukce může pozdržet archeologický výzkum Husitského muzea v Táboře, který by měl primárně probíhat
v prostorech vedle vstupu do zákristie kostela
sv. Petra a Pavla. Pokud by se ale při výkopových pracích narazilo na oblast zajímavou
pro archeologický výzkum, bude probíhat
kdekoliv na centrální ploše. Kruhový objezd
na náměstí zůstane průjezdný po celou dobu
rekonstrukce.

Lípy

u kašny, parkoviště na severní straně a na závěr
plocha okolo kostela sv. Petra a Pavla. Etapy
se ale budou prolínat a není ani vyloučeno, že
může dojít k nějakým změnám v závislosti na
vývoji stavebních prací. V rámci rekonstrukce
budou na travnatých plochách rozvedeny nové

Nový kultivar lip (Tilia Cordata Rancho) nahradí staré lípy, které musely být odstraněny
z důvodu vysokého vzrůstu a špatného zdravotního stavu, jenž se skutečně prokázal po jejich pokácení. Nové lípy budou vysazeny při
městských slavnostech v září letošního roku
na témže prostoru, ale dále od sebe, aby vyniklo sousoší. Budou dorůstat nižší velikosti,
aby nezakrývaly celou stěnu kostela.

Výsledek vyšetření uhynulého čápa
V dubnu jsme na webových stránkách a FB profilu Infocentra města Soběslavi informovali o nálezu uhynulého čápa
v Lužnické ulici. Dle výsledku laboratorního vyšetření bylo
uhynutí způsobeno silným tupým úderem do hrudi a následným vnitřním krvácením, pravděpodobně vlivem nárazu do
překážky. K incidentu nemuselo dojít na místě, kde byl nalezen. Čáp mohl i se zraněním nějakou vzdálenost uletět. Do
protokolu Státního veterinárního ústavu Praha můžete nahlédnout ve stejnojmenném článku v Aktualitách na webové
adrese www.musobeslav.cz.
redakce

Blíží se léto, a tak nás zajímalo, kde bude probíhat Kubešova Soběslav. O přesné lokalitě
bude rozhodnuto až na konci května s ohledem na postup stavebních prací. Na náměstí
Republiky ale pravděpodobně nebude. Ve hře
je několik variant, z nichž nejpravděpodobnější je hradní nádvoří. S ohledem na kapacitu
nádvoří se ale zvažují i jiné varianty, včetně
letiště a zimního stadionu. Trhy se budou konat
na plochách, které nebudou uzavřeny – tedy
u kašny a odtud směrem k muzeu. Po dokončení rekonstrukce plochy náměstí před DK
by se mohly přesunout tam, pokud to situace
dovolí.

Parkování

Na náměstí Republiky by měla být vymezena rezidentní parkovací místa a zavedeny
rezidentní karty dle studie fakulty dopravní
ČVUT v Praze. Vedení města zvažuje také
zavedení jedné řady parkovacích míst s dvouhodinovým stáním zdarma na jižní straně náměstí. Parkovací místa s hodinovým stáním
zdarma budou i nadále. Některá místa sice
ubydou (především zrušením centrálního
parkoviště), ale vzniknou také nová (např.
v Bezděkově ulici ještě v tomto roce přibyde 14 parkovacích míst). Město jedná
o založení nového záchytného parkoviště
u stadionu (vedle Paluby), kde by mělo vzniknout přibližně 25 míst. Pro potřeby parkování
by se měla vyhradit také místa na současném
autobusovém nádraží, kde některé zastávky,
které nejsou využívány, budou zrušeny. Město
se snaží obě záchytná parkoviště vybudovat
co nejdříve – u autobusového nádraží v letošním roce, u stadionu nejpozději v roce příštím.
Máte-li nějaké dotazy nebo se chcete jen
dozvědět více informací o řešení parkování v centru města, zúčastněte se veřejné
prezentace studie, která se uskuteční 15. 5.
2018 v malém sále KDMS od 17 h. redakce

květen 2018

6

VEŘEJNÁ PREZENTACE ODBAHNĚNÍ NOVÉHO RYBNÍKA
V úterý 3. dubna ve velkém sále kulturního domu proběhla veřejná prezentace akce „Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny“. Projednání se zúčastnil tajemník MěÚ R. Bryll, vedoucí odboru životního prostředí M. Staňková a dále pozvaní hosté, mezi
nimiž byli i K. Burianová (Agentura ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích), P. Štěpán (technický dozor investora), P. Ježek
z prováděcí firmy Hydrokov, G. Vaciková z firmy Universal Solutions (administrace projektu a žádost o dotace), J. Pokorný (zástupce
spol Enki – ekodozor) a zástupci z Krajského úřadu Jihočeského kraje. V následujícím textu přinášíme zajímavosti i důležité informace,
které na projednání zazněly.
Hned v úvodu prezentace starosta města Jindřich Bláha uvedl, že
rybník Nový je významnou rekreační oblastí. Proto přišlo město
Soběslav zhruba před šesti lety
s myšlenkou odbahnění rybníka
a rekultivace jeho okolí. Podél
Nového rybníka by do budoucna
měla vést cyklostezka a lokalita
by se měla přeměnit v místo pro
volnočasové aktivity občanů města
tak, aby se tam cítili dobře. Zásah
do rybníka Nový je ale rozsáhlý
a vyžaduje velké nasazení techniky. Musí tedy proběhnout v první
řadě.
Akce je financována dotačním titulem a její prioritou je posílení přirozené funkce přírody a krajiny. Projektovou dokumentaci vypracoval
Vilém Šedivý z Veselí n. L. Město ji obdrželo v lednu roku 2017
a následně v březnu téhož roku
podalo žádost o dotaci. Prováděcí
firma byla vybrána výběrovým
řízením, kterého se zúčastnilo osm
firem, vítěznou nabídku podala
firma Hydro & kov, Třeboň.
Smyslem akce je realizace opatření, která vedou ke zlepšení životního prostředí (pro výskyt živočichů
a rostlin, které se v oblasti rybníka
Nový vyskytují) a k obnově přirozené funkce rybníka. Samotné
odbahňování (těžba bahna) bylo
zahájeno druhý týden v dubnu
a trvat může max. 31 dnů. Co
se nestihne do té doby odtěžit,
zůstane v rybníku, který se začne
opět napouštět. Vytěžený sediment
se ukládá na mezideponie na sousedním pozemku. Po vyschnutí
bude bahno odvezeno na zemědělské pozemky a zaoráno a lokalita
se vrátí zpět do stavu orné půdy.
Během akce došlo k určitým změnám oproti projektu V. Šedivého,
o kterých během prezentace promluvila K. Burianová. Zmínila, že
pracovníci agentury musí reagovat
na aktuální průběh vegetační sezony a rozšíření živočišných druhů
v dané sezoně, proto jsou změny
možné. Pokud jsou nutné výjimky nebo různá dopřesnění, obrací
se agentura na Krajský úřad a případně i Městský úřad Soběslav. A
o jaké změny se jedná? S ohledem

né sbírat, aniž by uhynuly. Po
odbahnění se pro ně biotop významně zlepší.

na čas a množství vytěženého bahna (během dvou let cca 56 000 kubíků) musela být vytvořena druhá
mezideponie na pozemku vedle
rybníka Nový (první je za provizorní hrází přímo v rybníku). Přistoupilo se také ke kácení stromů
z důvodu nutné opravy hráze. Povolení ke kácení stromů vydal ještě
před zahájením prací Krajský úřad
Jihočeského kraje. Další změnou
v projektu byla velikost vymezeného území v rákosovém porostu
(„záliv“ v zadní části rybníka) do
které se nebude zasahovat v plánovaném rozsahu z důvodu ochrany
kapradiníku bažinného. Zároveň
v zadní části rybníku zůstane tzv.
„bezzásahová zóna“ z důvodu zachování místní populace leknínu a
stulíku. Zastupitel M. Kákona se
zajímal, jaké mají uvedené změny
dopad na celkové náklady. Dle G.
Vacikové je projekt pouze dopřesňován a k nárůstu nákladů vlivem
změn v projektu zatím nedošlo.
J. Pokorný poučil přítomné
o chráněných druzích živočichů
a rostlin, které se na území rybníka
Nový nachází a odpověděl také na
otázku, zda bylo odbahnění potřeba. S postupným hromaděním organického odpadu (u dna rybníku)
začíná bahno hnít. Vytváří se černé
bahno, které je škodlivé a právě
tomu se tato akce snaží předejít.
Zmínil, že byl v Soběslavi i při
výlovu a že akci odbahnění považuje za správnou. V rybníce jsou
živočichové a rostliny, které byly z
důvody jejich ochrany a zachování
dočasně transportovány. Je mezi
nimi rak říční a z rostlin je to např.
leknín, stulík aj.
Řada zajímavých informací zazněla během prostoru pro dotazy. Tzv.

„plovoucí ostrůvky“ v podstatě
již nebyly nalezeny. Rákosovina
v rybníce je významně prorostlá
a prokořeněná ke dnu. Na okraji
rákosoviny ale byly nalezeny jakési zákruty a jejich obnova je tudíž
stále možná. Pokud bychom ovšem chtěli vidět plovoucí ostrůvky
tak, jak by měly vypadat, museli bychom do delty Dunaje nebo
k jezerům Holandska a Severního
Polska.
Provizorní hráz v rybníku Nový
byla vybudována za účelem ukládání a odvodnění vytěženého
bahna. Tato hráz bude odtěžena a
odvezena po dokončení akce. Část
kameniva z hráze bude použita
také na opravu vlastní hráze rybníka, která byla doporučena projektantem za účelem jejího zpevnění.
Provizorní hráz vznikla také proto, aby po ní projížděla stavební
technika. V opačném případě by
musela jezdit přes park, který by
zdevastovala.
Komáři se v bahně na mezideponiích líhnout nebudou, nelíhnou se
totiž v bahně, ale ve vodě. Bahno
by také nemělo nijak zásadně zapáchat. V horkých měsících dle
tajemníka města může mírně zapáchat, ovšem jen pár dní. Až se
udělá krusta, zapáchat již nebude.
Ke kontaminaci vody ve studních
prý nedojde, protože voda z mezideponií odtéká po spádu (k rybníku).
Většina vodních ptáků ale letos
nebude moci hnízdit, protože akce
byla vlivem dlouhých mrazů odsunuta až na duben. Ještě v březnu byla oblast pokryta ledem
a chráněné živočichy nebylo mož-

Diskuze se stočila také k nedostatečné informovanosti obyvatel.
O odbahňování bylo informováno
ve dvou článcích v Soběslavské
hlásce a aktuální informace byly
zveřejněny také v několika článcích na webových stránkách. I pozvánka na březnovou veřejnou prezentaci byla uveřejněna v březnové
Hlásce na straně dvě a vyhlášena
byla rovněž městským rozhlasem.
Pokud se na město Soběslav (tajemníka města a odbor životního
prostředí) obrátí kdokoliv z občanů, byli, jsou a budou ochotni informace poskytnout. M. Kákona
si vyžádal zveřejnění dodatku k
projektu na webových stránkách
a město mu vyhoví. S dotazy se
prý obrací občané také na Agenturu ochrany přírody. I její členové
jsou ochotni informace poskytnout. Doporučujeme sledovat vedle Soběslavské hlásky i webové
stránky a nově založený FB profil,
na kterém zveřejňujeme aktuální
informace a pozvánky. Naleznete
jej na adrese www.musobeslav.cz/
InfocentrumSoběslav.
Dle aktuálních informací nastane v odbahnění podstatná změna.
Rybník se měl původně odbahnit ve dvou etapách - v roce 2018
a 2019. Těžba sedimentu byla
zahájena 10. dubna. Díky bezproblémovému průběhu a pěknému počasí probíhá těžba rychle
a v současné době se dá předpokládat, že se stihne celý rybník odbahnit ještě v tomto roce. Z důvodu
velkého množství sedimentu byla
proto dobudována další zemní vana
na pozemku vedle rybníka, aby
vznikl dostatečný úložný prostor
pro vytěžené bahno, jehož objem
je necelých 60 000 kubíků.
Pokud vše půjde dobře, v následujícím roce by probíhala již pouze
oprava hráze. Bylo by tak ušetřeno
jak životní prostředí tak obyvatelé žijící v okolí rybníka, pro které
mohou být stavební práce přítěží.
-min-
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NEZAMĚSTNANOST NA SOBĚSLAVSKU K 31. 3. 2018
V měsíci březnu 2018 došlo v rámci mikroregionu Soběslavsko k poklesu podílu nezaměstnaných osob (z hodnoty 5,02% v únoru
2018) na 4,08%. K 31. 3. 2018 bylo v evidenci
ÚP 367 nezaměstnaných, což je o 77 uchazečů
o zaměstnání méně než v únoru 2018 a o 117
uchazečů méně než v březnu 2017. Kromě rostoucí ekonomiky a postupně se rozjíždějících
sezonních prací se na vývoji na pracovním
trhu pozitivně podepisuje individuální přístup
k uchazečům o zaměstnání i zaměstnavatelům
a v neposlední řadě pak efektivní státní podpora
prostřednictvím nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.
V evidenci ÚP bylo v březnu 2018 170 žen,
což je 46,32% z celkového počtu uchazečů
a 40,05% uchazečů je starší 50 let. Z hlediska
vzdělanostního je nejvíce uchazečů vyučených
– 45,78%. V evidenci delší než 6 měsíců je
37,06% uchazečů. V průběhu března 2018 byli
nově zaevidováni 44 uchazeči o zaměstnání.
Z evidence v březnu 2018 odešlo celkem 118
uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči).
Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo

těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců,
25,34% tj. celkem 93 osob. To je o 60 uchazečů o zaměstnání méně než v březnu 2017, kdy
podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového
počtu uchazečů činil 31,61%. Na řešení problematiky dlouhodobě nezaměstnaných osob
má významný podíl i efektivní spolupráce
agend Zaměstnanosti a Nepojistných sociálních
dávek, kdy posuzování klientů v rámci obou
oblastí společně zvyšuje jejich uplatnitelnost
na trhu práce a zároveň snižuje jejich závislost
na sociálních dávkách.
V rámci mikroregionů okresu Tábor má
Soběslavsko nejvyšší podíl počtu nezaměstnaných osob. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných osob je na Veselsku (2,78%). K 31. 3.
2018 nabízeli zaměstnavatelé ze Soběslavska
264 volných pracovních míst. Na jedno pracovní místo tak připadá 1,39 uchazečů o zaměstnání. Ze strany zaměstnavatelů je největší zájem

o provozní dělníky, betonáře, řidiče nákladních
automobilů a technické profese (např. svářeče,
seřizovače, obsluha CNC strojů).
Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání
ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku
je v obci Mezná (10,35%), nejnižší podíl nezaměstnaných osob na Soběslavsku je naopak
v obci Třebějice (0%). Hlavatce, Katov, Myslkovice, Sedlečko u Soběslavě, Skalice a Vlastiboř jsou obce, u kterých došlo v porovnání
s předchozím rokem k nárůstu nezaměstnanosti.
V obci Třebějice zůstal podíl nezaměstnaných
osob na stejné úrovni, u ostatních obcí došlo
k poklesu nezaměstnanosti.
Ing. Jana Dvořáková,
vedoucí oddělení kontaktního pracoviště ÚP ČR

Název
obce

Počet obyv.
věk 15-64 let

Podíl nezam. osob
k 31. 3. 2017 v %

Počet
uchazečů

Počet
dosažitel.
uchazečů

Soběslav

4408

5,21

193

181

Podíl nezam. osob
k 31. 3. 2018 v %
4,11

NOC KOSTELŮ SOBĚSLAV
25. 5. 2018

„Zůstávali přes noc v blízkosti Božího domu.“ (motto Noci kostelů 2018)
Přiznám se, že nevím, zda se při výběru motta
Noci kostelů používá nějaký promyšlený klíč,
nebo zda jedinou indicií je výskyt slova „noc“
v biblickém textu.
Letošní motto pochází z na první pohled poněkud suchopárného textu. Je to výčet rodopisů
Izraele a popis chrámových služeb.
Každý rok se snažím nějakým způsobem motto
uchopit pro poselství Noci kostelů. U popisu
chrámových služeb ve vybraném textu se hovoří o funkci dveřníků. Ti, kromě setrvávání v
blízkosti Chrámu, mají i zásadní úkol. A sice
Chrám otevírat... Otevřené dveře, to je přece
hlavní poselství Noci kostelů!
Uzavřený kostel je k ničemu. Potřebujeme
chrámy otevřené, chrámy, kde budou lidé zažívat blízkost. Nejen tu Boží, ale také tu lidskou.
Vždyť Bůh je s člověkem stále, ale právě chrám
nám nabízí možnost setkat se s Bohem ve společenství s druhými lidmi. Chrám je prostorem
sdílené radosti. Žalmista nás slovy stopadesátého žalmu zve, abychom Hospodina chválili
zpěvem, hrou na struny, tamburíny, varhany
i píšťaly, abychom jej oslavovali tanečním rejem. Proto i naše soběslavská Noc bude oslavou.
Jako dveřníci otevřeme brány evangelického
kostela, kostelů sv. Petra a Pavla, sv. Víta i sv.
Marka a budeme čekat, že přijdete a odpovíte
na pozvání. Věříme, že kostely se pro vás v tuto
noc stanou něčím zvláštním. Že je přijdete zažít.
Při plánování programu mne tradičně oslovil

přítel z českobudějovického biskupství: „Připravujeme pexeso, pošli mi prosím nějaké fotky
od vás ze Soběslavi.“ Otevřel jsem si tedy složku s fotografiemi z předešlých ročníků a zjistil
jsem, že mnoho fotografií, kde by byly jen kostely zvenčí nebo zajímavosti interiéru, nemám.
Mám ale mnoho fotografií, kde jsou kostely
plné lidí. Rozjímajících, naslouchajících, veselých, zabraných v hovoru. Lidí s otevřenýma
očima a otevřenými ústy. Staří, mladí, děti, kočárky. Umělci hrající i zpívající, lidé vyprávějící příběhy, lidé přednášející, lidé diskutující. To
je Noc! Nakonec jsem poslal několik fotografií
bez lidí, protože na pexeso budou vhodnější.
Vím ale, že stejně jako pexeso potřebuje hráče, tak Noc potřebuje návštěvníky. Proto přijďte
25. 5. mezi nás dveřníky. Buďte jednu noc
v blízkosti Chrámu!
Letos se můžete těšit na ekumenickou bohoslužbu nebo povídání o soběslavském spole-

čenství zvoníků. Svěží italský vánek přiveze
výborný česko-italský ansámbl Quintana, přesně v duchu žalmů uslyšíte zpěv v doprovodu
loutny a harfy. S předním odborníkem na zahradní architekturu Ing. Zdeňkem Novákem
z Ministerstva kultury budeme hledat obrazy
Ráje v klášterních zahradách. Připravili jsme
pro vás také pásmo biblické poezie a povídání
s jeho autorem Danielem Rausem. Dozvíte se,
jak se překládá a přebásňuje Bible. Budete se
moci zaposlouchat do krásy Žalmů, vyslechnout si moudrost krále Šalamouna, nebo objevit možná nečekanou vášeň a lásku v Písni
písní. Užijete si další loutkové divadlo z dílny
Drak‘n‘Roses. Z písničkářů přijal naše pozvání
Petr Váša. I přes množství atraktivních pořadů
a hostů zbude během Noci stále dost prostoru na
tiché posezení či zastavení se ve shonu dní, či
pro četbu knihy. Nu a pro zemdlelé návštěvníky
bude opět otevřena kavárna Zrnko s nabídkou
kávy, laskomin a knih z produkce nakladatelství
Vyšehrad.
Přesný program bude týden před Nocí k dispozici v infocentru na náměstí. Zvědavce zveme
také na náš Facebook (Noc kostelů Soběslav)
nebo na webové stránky Noci (www.nockostelu.cz). Každopádně ale nezapomeňte,
že 25. 5. bude v Soběslavi výjimečná noc. Noc
blízkosti a otevřených bran.
Zdeněk Kozlíček
za organizační tým Noci kostelů v Soběslavi
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Zažijte kouzelnou noc z výšky
25. 5. 2018
během Noci kostelů je městská věž
PŘÍSTUPNÁ ZDARMA
od 17 do 22 h

Dne 8. 5. uplyne 7 let, co nás
navždy opustil manžel, tatínek a dědeček pan Jan Jirous.
Kdo jste ho znali, věnujte mu
spolu s námi tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomene manželka Věra, synové Jan s rodinou
a Martin.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

KNIHOVNA
Naše knihovna se letos již poosmé připojila k celostátnímu
projektu Noc s Andersenem.
Této akce se zúčastnilo více
než 1 000 knihoven z celé České republiky. Letošním hlavním tématem bylo Povídání
o pejskovi a kočičce od Josefa
Čapka. Od prvního vydání této
krásné knížky pro děti uplynulo
už 90 let.

Společně s dětmi jsme si také
popovídali i o životě Josefa
Čapka, který by právě tu noc
– 23. 3. oslavil své 131. narozeniny.

Ve čtvrtek 19. dubna se v obřadní síni Městského úřadu Soběslav konalo další vítání občánků. Místostarosta Vladimír Drachovský uvítal slavnostně do života dvě holčičky a šest chlapečků. Výjimečně uveřejňujeme dvě společné
fotografie. První, jako vždy krásné maminky s dětmi. Druhá s tatínky, protože se tentokrát dostavili v hojném počtu,
za což jsme rádi. Podpořil je i místostarosta V. Drachovský. (autor foto: L. Tíkal)

Pro děti jsme připravili bohatý
program. Pozvali jsme si tým
canisterapeutického centra Hafík z Třeboně. Celý večer se
nesl v duchu péče o zvířátka,
každé dítě si přineslo svého
plyšáčka a večer vyvrcholil
bojovou hrou ve sklepě, kam
jsme ukryli pejska a kočičku.
Děti byly následně za úspěšné
vysvobození pejska a kočičky
odměněny diplomem a sladkostí. Na dobrou noc jsme promítli
jednu z pohádek Povídání o pejskovi a kočičce a uložili se ke
spánku. Všem moc děkujeme
a těšíme se na další rok.
***

Galerie Tvoření Vás zve na

Tvoření pro děti ke Dni matek.
Tvoření se bude konat v Městské knihovně Soběslav ve čtvrtek 10. 5. od 14 do 16 h. Přijďte
si vyrobit dárky pro maminky.
Vhodné pro začátečníky. V případě zájmu si prosím rezervujte
místo. Kontakt: Monika Slabá,
tel.606 614 773 email: moni.
slaba@centrum.cz.
Kateřina Šťastná
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Pravidelné akce:

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Program – květen 2018

Pondělí

18.00 Argentinské tango

Úterý

16.00 Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci!)
20.00 Divadelní soubor Chvalovský

Středa

13.30 Senior klub
15.30 Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
17.00 Loutkářský soubor Kašpárek
18.30 Zumba s Luckou

Čtvrtek

18.00 JÓGA s Michaelou Klos

Pátek

19.00 Soběslavská chasa mladá

Další program:
Středa

2. 5.

10.00 a 18.00 Základní škola, Komenského ul. – Akademie, velký sál

Úterý

8. 5.

17.00

Koncert Swingband, hradní nádvoří, v případě
nepříznivého počasí ve velkém sále!

Středa

9. 5.

13.00

Zadáno – Motor Jikov Strojírenská a.s.

Čtvrtek 10. 5.

19.00

Koncert ZUŠ, v Galerii v kostele sv. Marka!

Sobota 12. 5.

18.00

Zadáno – abiturienti, malý sál

Úterý

15. 5.

19.00

Caveman, divadelní představení, velký sál, vyprodáno!

Čtvrtek 17. 5.

15.00

Zadáno – MŠ Nerudova, velký sál

17.00

Astrál, klubovna

Sobota 19. 5.
Neděle 20. 5.

9.00 – 9.30 Pochod za strašidýlkem Doudlo, start u Hlásky!
10.30

Tři pohádky s písničkou, divadelní představení, velký sál,
vstupné dospělí 50 Kč, děti 40 Kč, rodinné 2., 3…dítě zdarma

Čtvrtek 24. 5. 19.00

ZUŠ OPEN, velký sál

Sobota 26. 5. 16.00

Zadáno – Česká pošta, velký sál

Neděle 27. 5. 10.30

Divadlo dokola, Dobrodružství lesního skřítka Kuka, loutkové
divadlo, vstupné dospělí 50 Kč, děti 40 Kč, rodinné 2., 3…dítě
zdarma

Pátek

Divadelní soubor ZŠ Komenského, Dědeček aneb Musíme
tam všichni…, divadelní představení, park u Hlásky!

1.6.

20.30

POHÁDKOVÝ KVĚTEN
Neděle 20. května v 10.30 hod.

TŘI POHÁDKY S PÍSNIČKOU
• O dvou chroustech
Veselý příběh o dvou chroustech, kterak
si stavěli z kostek, jak se hádali a vadili,
až se nakonec domluvili, společně si hráli,
pomáhali a postavili hrad.
• O zmrzlém králi
Pohádka, ve které byl - nebyl jeden
král, kterému byla stále zima a nikdo
mu nedokázal pomoci. Ale jak to tak
v pohádkách bývá, kdyby byl - nebyl voják
Janek, který nakonec panu králi pomůže.
• Poštovský panáček
Pohádkový příběh o pyšném poštovském
panáčkovi se spoustou známých písniček,
které si děti mohou zazpívat společně
s herci. Vstupné dospělý 50 Kč, děti 40 Kč,
rodinné 2.,3…dítě zdarma
Neděle 27. května v 10.30
Divadlo dokola

DOBRODRUŽSTVÍ
LESNÍHO SKŘÍTKA KUKA
loutkové divadlo

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

„Rád bych se vám představil. Jsem malý lesní skřítek, šibal všech šibalů a věčný neposeda. Protože jsem se narodil ze ztraceného
kukaččího vajíčka, dostal jsem jméno Kuk.“
A není to skřítek ledajaký, na své první cestě potká spoustu kamarádů, kterým vždycky
rád pomůže. I když je malý, tak odvahy má
za tři a dobré srdce k tomu.
Vstupné dospělý 50 Kč, děti 40 Kč, rodinné
2.,3…dítě zdarma
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Letošní rok se příznivci této tvrdší hudby mohou těšit
hned na dva dny metalového řádění. Festival se bude konat
25. - 26. května opět na soběslavském letišti. Uvidíte a uslyšíte některé kapely z loňska i kapely nové, některé z nich
v Soběslavi oslaví i výročí. Letos poprvé to na velké stagi
navíc rozjede také soběslavský Garant!
Dále vystoupí kapely Debustrol, Salamandra, Seven, Steel
Engraved (DE), Roxor, Sagittari, Root, Like Fool, Meresiew,
Metalmor, Reservoar Dogz, Tortharry, Purnama, Kullt Sklla,
Colp, La Sangre a Sotury.
redakce

COUNTRY FESTIVAL
Soběslav – kemp TJ Spartak
2. 6. 2018
Kamarádi dětem
9.30
10.00
11.30

-

10.00
11.00
12.00

zahájení
teátr Víti Marčíka
Kabaret Ivana Hofmana

14.00
15.00
16.30

-

14.45
15.45
17.30

18.00
19.00
20.00

-

19.00
19.15
21.30

22.00

-

02.00

A proč ne
Kamarádi z pískoviště
Veteráni – vzpomínka
na Michala Tučného
Kocouři
Samova mexická vložka
Plavci Jana Vančury s Irenou
Budvaiserovou a Máriem
Bihári
Hastrmani

Recitace básní
z pera Hany Veselé, Věry Hanzalové,
a Matěje Věnceka z Tábora spojené
s příjemným POPOvídáním a hudebním doprovodem manželů Jaroslava a Aleny Dvořákových ze skupiny
„A proč ne“. Úterý 12. června 2018
od 17,30 hodin, Městská knihovna
Soběslav
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edice, jejímž cílem je trvale připomínat tvorbu
umělců z Táborska. Výstava, která bude svým
způsobem navazovat na stálou expozici krajinomalby, potrvá do 17. 6.

MŠ DUHA

PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM
STÁLÉ EXPOZICE OTEVŘENY!
Od 1. 5. až do konce září můžete denně kromě pondělí (9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00) navštívit všechny tři objekty Blatského muzea.
V soběslavském Rožmberském domě na
Vás čeká největší přírodovědná expozice v jižních Čechách a umělecko-historická expozice
„Soběslav – město pětilisté růže“ s modelem
města v době vlády posledních Rožmberků.
Loni otevřený Smrčkův dům nabízí etnografickou expozicí „Život na Blatech a Kozácku“,
kterou jsme přihlásili i do celostátní soutěže
Gloria musaealis, a obrazovou galerii regionálních tvůrců nazvanou „Krajina Táborska
ve výtvarném umění“. Národopisná expozice s tematickou dětskou hernou je pro letošní
rok doplněna ještě o interaktivní prvky pro děti
i hravé dospělé v jednotlivých sálech. Weisův
dům ve Veselí nad Lužnicí zůstává před plánovanou rekonstrukcí otevřen ještě po celou letošní sezonu, máte tedy poslední příležitost projít
si expozici „Z pokladů muzea“ a pamětní síň
Karla Weise, obě z 90. let 20. století.
POHÁDKY, POVĚSTI
A BAJKY Z KERAMIKY
V Soběslavi jsme letní návštěvnickou sezonu
zahájili tradičně, tzn. poslední dubnový pátek
vernisáží výstavy keramiky. Již 14. prezentace
tvorby dětí i dospělých z keramických kroužků
a kurzů soběslavské pobočky DDM Tábor vedených Janou Povondrovou tentokrát představuje
pohled místních tvůrců na svět pohádek, bajek
a pověstí. Výstava v Rožmberském domě potrvá do 2. 6.

S příchodem jara odstartoval i 16. ročník přírodovědných exkurzí, které pořádáme ve spolupráci s dalšími partnery v regionu. Aktuální program najdete v letácích, které jsou k dispozici
v muzeu, anebo na internetových stránkách
www.blatskemuzeum.cz v oddíle Exkurze.
Z květnového programu vybíráme Vítání ptačího zpěvu (vycházky s ornitology spojené
s kroužkováním ptáků), konané mj. v Táboře
(sobota 5. 5.) a v Plané nad Lužnicí (neděle
6. 5.), anebo botanickou exkurzi do údolí Lužnice pod vedením Daniela Abazida, která proběhne v sobotu 26. 5.
CYKLOVÝLET NA KARDAŠOŘEČICKO
Na státní svátek 8. 5. (úterý) Vás zveme na vlastivědnou exkurzi, kterou jsme připravili společně se spolkem Přátelé historie Veselí nad Lužnicí
a okolí. Putování na kole pod vedením Václava
Jelínka a Petra Šťovíčka nás zavede za zajímavostmi Kardašořečicka a tamější naučné stezky. V Kardašově Řečici se podíváme do nově
opravené budovy radnice, která získala ocenění
Stavba roku 2017. Projdeme židovskou čtvrť,
připomeneme si historii místního hradu Babka
a symbolicky v roce výročí vzniku Československé republiky zajedeme i do Masarykova
háje. Po cestě budete mít možnost zažít výhledy do krajiny a prohlédnete si drobné památky,
jako například pamětní kámen pozemkové reformy, hraniční kamen kardašořečického panství a mnohé další. Odjezd od Weisova domu
je v 9 hodin, předpokládaný návrat do 16 hodin.
Jídlo a pití s sebou!
Do muzea i do terénu Vás srdečně zvou
RNDr. Daniel Abazid, Mgr. Petr Šťovíček a kol.

Jaro v MŠ Duha
Velikonoce jsou za námi a jako každoročně děti vyrazily potěšit babičky a dědečky v senior-domě písničkami, tanečky nebo veselou scénkou s velikonoční
tematikou. Tentokrát vystupovaly děti
ze žluté třídy. Pár dní před akcí se došly do senior-domu podívat, aby neměly
obavy z velkého prostoru, od té doby se
na „jarní oslavu“ moc těšily. V den D
sice měly trochu trému, ale své úlohy se
zhostily na jedničku. Po vystoupení je
čekalo dobré občerstvení a s sebou si odnášely dárečky a dobrý pocit. Ještě jednou přejeme všem seniorům hezké jaro
a děkujeme zpěvákům, kteří si zazpívali
s dětmi a s harmonikou.
Jaro s sebou přináší také práce na naší
školní zahradě a napilno má nejen náš
pan zahradník. Vzhledem k tomu, že
první etapa projektu Zahrada sedmi
barev je v plném proudu, bylo potřeba
připravit přední část zahrady, ruku k dílu
přiložily také více než dvě desítky tatínků na brigádě, kterou jsme svolali první
dubnový čtvrtek.

V LESE
Každoroční výstava prací žáků Základní umělecké školy ve Veselí nad Lužnicí Vás tentokrát
zavede mezi stromy, byliny, zvířata či k vodě
– prostě do lesa. Pomocí rozličných plošných
i prostorových výtvarných technik se děti snažily vnímat krásu naší české přírody. Výstava
je doplněna pracemi žáků druhého stupně, kteří
tvoří na základě vlastního zvoleného námětu.
Vernisáž se koná ve středu 2. 5. od 16 hodin ve
Weisově domě a zahrají na ní žáci hudebních
oborů ZUŠ. Výstava potrvá do 27. 5.
KRAJINY JANA HOLCE
Ani letos nebudou v našem programu chybět
výstavy regionálních výtvarných umělců, tentokrát půjde o díla Ivany Kotýnkové, Jana Holce
a Josefa Kiliana. Na zahájení první z nich Vás
zveme v pátek 4. 5. v 17 hodin do Smrčkova domu. Výstava představí krajinomalby, zátiší a portréty Jana Holce, rodáka z Třebějic
u Soběslavi a dlouholetého učitele výtvarné
výchovy na Střední pedagogické škole v Prachaticích. Výstavu pořádáme u příležitosti jeho
85. narozenin a doprovodí ji katalog – 5. svazek

Pomocí svého nářadí i strojů připravili
prostor pro zvukovou sochu, rozebrali
dřevěné prvky i převozili dřevo, aprílovou přeháňku přečkali v modré třídě
a využili ji k občerstvení před další prací. Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem tatínkům, kteří se zapojili do
prací, díky nim jsme zase o krok blíže
k vysněné zahradě.
kolektiv MŠ DUHA
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MŠ NERUDOVA

Přelom měsíce března byl pro naše
děti v mateřské škole velmi zajímavý. Předškoláci ze tříd Sluníčkové,
Měsíčkové a Hvězdičkové přespali
bez maminek a tatínků v mateřské
škole, a to ze čtvrtka 22. 3. na pátek
23. 3. Na XIX. „Kouzelnou noc“ se
těšili snad všichni. Tuto akci pořádáme každým rokem ve spolupráci
s městskou knihovnou v Soběslavi.
Téma bylo opravdu pohádkové
– „Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort“. Příběhy z knihy

dinách, kdy děti zhlédly divadelní
podobu této pohádky. Předškoláci
přišli odpoledne do mateřské školy v maskách zvířátek, které jim
nachystaly šikovné maminky. Důležitá byla i malá baterka, kterou
měly mít děti s sebou. Připravený
program pro děti byl plný překvapení a zážitků. Rychle se navečeřet
a můžeme jít. Putování a hledání
cesty s pejskem a kočičkou do hradu bylo úspěšné. Na děti tu čekala
pohádková babička, jak jinak než
s pohádkou, a samozřejmě cesta
do hradního sklepení, které je pod
knihovnou. Zážitků bylo mnoho.
Pak rychle do postýlek, kde čekalo
na děti překvapení pod polštářem
a ráno perníkový dort od pejska

bylo loučení se zimou - vynášení
Morany, která proběhla 26. března.
Předškoláci navštívili ZŠ Komenského 27. března. Před zápisem
do prvních tříd. Mile nás přivítaly
paní učitelky Parisová a Pšeničková. S dětmi udělaly od září obrovský kus práce. Naši malí školáčci
si mohli sednout do velkých lavic
a na chvíli se proměnit v opravdové prvňáčky. Nezůstali jsme
pozadu. Děti poznávaly písmena
z abecedy, počítaly a dostaly první úkol, který zvládly na jedničku.
Předali jsme dětem veselé záložky.
Děkujeme.

Návštěva městské policie
Povídání o pejskovi a kočičce, kterou napsal Josef Čapek, naše děti
dobře znaly. Program probíhal pro
všechny děti již v dopoledních ho-

a kočičky. Děkujeme vedení
knihovny paní Anděle Poslušné za
vstřícnost a těšíme se na další spolupráci. Další akce mateřské školy

Velmi zajímavé dopoledne nám
připravil ve středu 11. dubna pan
vrchní strážník Miroslav Drs
z Městské policie Soběslav, kte-

ZŠ E. BENEŠE
Florbalový turnaj v Chotovinách
Ve čtvrtek 12. dubna se děvčata 4. a 5. tříd zúčastnila florbalového turnaje
v Chotovinách (viz foto). Po první remíze s Tučapy získala děvčata větší
jistotu a dále již úspěšně vyhrávala. Ze skupiny do finále postoupila z druhého
místa. Rozhodující pro ně byl zápas s družstvem ZŠ Komenského, ve kterém
opět remízovala a následovaly nájezdy. V těch se dívkám již tolik nedařilo,
ale zaslouženě se umístila na 2. místě. Děvčatům děkujeme za úžasné nasazení
a výsledky.
Mgr. Eliška Zimová

Den otevřených dveří

Ve středu 27. března se na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří pro
budoucí prvňáčky. Pro děti byla připravena pohádková stanoviště, kde měly
možnost vyzkoušet si obrázkové čtení, práci s interaktivní tabulí, v tělocvičně si ověřily svou fyzickou zdatnost a mnoho dalšího. Budoucí školáci si tak
společně s rodiči mohli vytvořit představu o tom, co vše se dá ve škole dělat.
Tímto bychom rádi všem rodičům a dětem poděkovali, že se k nám přišli podívat a poděkování patří i učitelkám, které spolu s dětmi z 8. ročníku pomohly
Mgr. Lucie Hovorková
toto příjemné odpoledne zorganizovat.

rý vyprávěl dětem o práci městské policie. Děti se dozvěděly,
že chrání bezpečnost občanů, dohlíží na dodržování čistoty na veřejných prostranstvích, kontroluje
dodržování pravidel silničního
provozu. Nejvíce děti zaujal kamerový systém, který městská policie provozuje. Kluci byli nadšeni
z ukázky obušku, pout a vysílačky.
Venku obdivovali všichni policejní motorku. Děkujeme vrchnímu
strážníkovi panu Drsovi za vyčerpávající výklad. Těšíme se na další
spolupráci.
Kolektiv MŠ Nerudova
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ZŠ KOMENSKÉHO

Parádní tečka úspěšných Komet

Medailové tažení Sobíčků

Ve čtvrtek 12. 4. nastoupily v Chotovinách naše florbalové Komety z prvního stupně k poslednímu florbalovému turnaji tohoto školního roku. Za celý
turnaj nepoznaly chuť porážky.

Poslední turnaj ve florbalu v tomto školním roce se chlapcům z prvního stupně naší školy povedl. 11. dubna 2018 se vypravili do Chotovin, aby zde zakončili letošní florbalovou sezonu. Čekalo je šest
soupeřů a hrací systém 5+1. Ve velké konkurenci si vedli výborně,
když na jejich kontě zůstala jediná prohra s pozdějším vítězem, ZŠ
Zborovská. V souboji o pomyslné stříbro se utkali se ZŠ Malšice
a díky lepšímu skóre si druhé místo z turnaje odvezli. Pro chlapce byl školní rok 2017/2018 velice úspěšný. Moc jim přejeme, aby
i v příštím roce hráli s takovým elánem a nadšením jako letos.

Ve skupině se postupně utkaly se ZŠ Chotoviny 0:0, ZŠ Bolzano 4:0 a ZŠ
Planá nad Lužnicí 1:1. Díky horšímu skóre postoupily Komety do bojů
o první až čtvrté místo z druhého místa. V prvním zápasu s vítězem druhé skupiny porazily ZŠ Tučapy 2:0. Ve druhém zápasu remizovaly se ZŠ
Soběslav E. B. 1:1, když rozhodčí odpískal gól, který viděl jen on a nikdo
jiný. O celkovém vítězi celého turnaje tak musely rozhodnout tři samostatné nájezdy, obě soběslavské školy měly totiž stejný počet bodů i stejné
skóre 3:1. Naše děvčata to ale nerozhodilo. Střelkyně byly stoprocentně
úspěšné, a když naše brankářka chytila dva nájezdy, vypukla velká oslava
z dalšího prvenství našich Komet.
Vítězná sestava: Gabriela Vlnová, Lucie Jansová, Veronika Holcová, Pavla
Forsztáková, Kamila Viturková, Lucie Nejedlá, Karolína Šimečková, Adéla
Stiborová, Nikita Kyptová, Kateřina Holasová a Adéla Štefanová.
Jan Holas

Pěvecká a recitační soutěž
Dne 22. 3. 2018 proběhly současně dvě umělecké soutěže. Jedna pěvecká a druhá recitační. Na obě dvě nás jely reprezentovat žákyně druhého
stupně.
Pěvecká soutěž se konala v divadle Oskara Nedbala a i přes nepřízeň
osudu (nemoc, neschopného pana zvukaře, ztracenou nahrávku atd.)
se dívky neumístily vůbec špatně. Magdaléna Novotná se umístila
v bronzovém pásmu a děvčata Bára Šimáková a Niki Gruberová získaly pásmo stříbrné. Přestože ani jedna z dívek nepostoupila dále, můžete
alespoň jednu z nich podpořit v celonárodní soutěži Česko zpívá, kam
se probojovala Niki Gruberová a postoupila mezi 54 nejlepších.
Recitační soutěž probíhala v ten samý den na Střední průmyslové
škole v Táboře, kam se žákyněmi vyrazila paní hospodářka. O průběhu
soutěže jsme dostávaly informace v podobě SMS a mohly jsme také
s děvčaty alespoň na dálku oběma dívkám fandit. Na této soutěži se
bohužel nedostala do užšího výběru Naomi Nan Bláhová, která ale
měla velice obtížnou a neobvyklou báseň. Porotu více zaujala Elena
Montoto Trujillo, která vsadila i na svůj herecký talent, a nejenom že se
dostala mezi nejlepší recitátory ve své kategorii, ale obsadila dokonce
první místo a pojede tak naši školu reprezentovat do krajského kola do
Českého Krumlova.
Veronika Ťoupalová

Sestava: David Petrásek, Daniel Štěpánek, Matěj Máca, Lukáš Prokeš, Martin Novotný, Adrian Vlna, Daniel Hanzal, Jakub Tuček,
Alexandr Zima, Lukáš Novák, Michal Paleček.
                                                                                Ilona Klimešová
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ZUŠ SOBĚSLAV
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Vážení rodiče!
Máte-li zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo
ve školním roce 2018 - 2019
studium hry na hudební nástroj
nebo výtvarný obor v ZUŠ
oba obory určené pro žáky od 6 let
(výjimečně i pro 5-leté)
dovolujeme si Vás pozvat v pondělí
dne 21. 5. 2018 v 18.00 hod do ZUŠ
na informativní schůzku (pouze pro rodiče),
na které Vám budou poskytnuty veškeré informace
ohledně přijímání do ZUŠ a následného studia
na naší škole.
Na této schůzce zapíšeme všechny zájemce o výuku
v ZUŠ a domluvíme, jak a kdy proběhne talentová
zkouška. Pokud se ze závažných důvodů nebudete
moci této schůzky zúčastnit, můžete se domluvit v dopoledních hodinách telefonicky na čísle 723 776 870
nebo osobně s ředitelkou školy. Zodpovíme rádi jakékoli dotazy a těšíme se na nové žáky.
Jak říká Kurt Vonegut: „Pusťte se do nějakého umění. Nedělám si legraci. Umění není způsob, jak se
uživit. Je to velice lidský způsob, jak udělat život snesitelnější. Když budete provozovat nějaký druh umění,
a je úplně jedno, jak mizerně, sakra, vaše duše poroste. Zpívejte si ve sprše. Tancujte si v obýváku s rádiem.
Vyprávějte příběhy a pohádky. Napište příteli báseň,
i když to bude báseň mizerná. Dělejte to, jak nejlépe dokážete. A budete obrovsky odměněni. Něco vytvoříte.“
A my vytváříme stále - malujeme, točíme filmy, pracujeme s keramikou, hrajeme, zpíváme, koncertujeme.
Proto bych vás, rodiče, naše přátele a příznivce, ráda
pozvala za celý kolektiv na nové akce: kromě školních
a absolventských koncertů se připravujeme na ZUŠ
OPEN.

Co je ZUŠ OPEN? Letos je to:
• 24. květen – 400 základních uměleckých škol naší
republiky se v tento den zapojí do II. ročníku celostátního happeningu ZUŠ OPEN. Projekt, který
vyzdvihuje základní umělecké vzdělávání a vyvolává debatu o důležitosti a pozitivní roli, kterou
hraje umělecké vzdělávání v rozvoji dětské osobnosti
• 24. květen – hudba, tanec, divadlo, výstavy – bohatým programem se mladí umělci a jejich učitelé
představí široké veřejnosti po celé České republice v malých i velkých městech. Patronkou této
akce se stala operní pěvkyně Magdalena Kožená,
k níž se přidávají další umělecké osobnosti
• 24. květen – prostor pro setkání žáků, pedagogů,
rodičů a všech, kteří mají zájem o umění a kultivaci nejmladší generace
• 24. květen – den oslav, sdílené radosti a respektu
k unikátnímu systému základního uměleckého
vzdělávání

24. květen 2018 - Soběslav a její ZUŠka
BUSKER MUSIC – v dopoledních hodinách můžete na náměstí potkat žáky dechového
oddělení pod vedením Arnošta Doskočila
VERNISÁŽ výtvarného oboru – v 17.00 hod. v místní knihovně představí svá umělecká díla žáci výtvarného oboru
KONCERT – patronkou a hostem večerního koncertu v kulturním domě bude operní
pěvkyně, mezzosopranistka Karolína Bubleová-Berková. Spolu s ní vystoupí žáci, absolventi a učitelé ZUŠ, večer slavnostní intrádou zahájí Soběslavský žesťový kvartet.Koncert
bude koncipován jako vzpomínková akce na bývalého ředitele Jiřího Blažka.
25. května totiž uplyne již 10 let, kdy odešel posílit chór hudebníků svaté Cecílie ředitel Základní umělecké školy v Soběslavi pan Jiří Blažek. Odešla tak jedna z významných
muzikantských osobností, které v minulých letech obohacovaly hudební život v našem
městě i okolí.
Pan Jiří Blažek nebyl jen ředitelem – úředníkem, ale i ředitelem – kumštýřem. Pro své
žáky neustále vyhledával a aranžoval hudební drobnosti i rozsáhlejší skladby různých
žánrů a účinkoval s nimi na koncertech ve škole i mimo ni, na vítáních občánků, vernisážích, či výchovných koncertech pro mateřské školy.
Jeho velkou láskou byl taneční orchestr veselského kulturního domu, který umělecky vedl
a pro který upravil velké množství repertoáru. Mezi jeho členy se cítil šťastný a spokojený,
při zkouškách i hraní na zábavách, plesech či tanečních kurzech zapomínal na každodenní starosti.
Nebál se ani práce fyzické. Ve školním roce 1983-84, kdy tehdejší Lidová škola umění
přesídlila do budovy bývalého městského soudu, organizoval brigády a společně s ochotnými tatínky, staršími či bývalými žáky kopal a vyvážel hlínu, rozhazoval štěrk, míchal
beton či dělal podlahy, dokud nebyl z městské šatlavy vybudován koncertní sál. V roce
2002 o letních prázdninách sám zařídil přestěhování školy do budovy na Školním náměstí
a v poslední chvíli tak zachránil vybavení školy před povodní.
Pan Jiří Blažek vychoval mnoho výborných žáků, kteří úspěšně dokázali malou školu
prosadit v rámci okresních či krajských soutěží ZUŠ ve hře na klarinet či příčnou flétnu,
mnozí z nich se stali členy různých amatérských skupin, některým se hudba stala jejich
profesí.
Avšak odešel nečekaně a příliš brzy. Zůstalo po něm prázdné místo nejen za muzikantským pultem, ale i v životech, srdcích a myslích jeho nejbližších, kamarádů, kolegů
i žáků. Chtěli bychom tímto vyjádřit poděkování za jeho práci, za vše, co pro školu udělal,
za žáky, které vychoval i za to, kolik volného času jim věnoval. Chceme poděkovat i za
kamarády z kapely, kteří ho vždy uznávali nejen jako svého vedoucího, ale hlavně jako
výborného muzikanta. Děkujeme za radost, kterou svým hraním rozdával.
Za kolektiv zaměstnanců ZUŠ Irena Molíková a Jana Ježková
Jako každý rok, také letos Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo celostátní soutěže ve hře na hudební nástroje. Naše škola se za finanční podpory MŠMT
a Jihočeského kraje stala hostitelem okresního kola ve hře na dechové nástroje. Konkurence byla pro naše instrumentalisty velká (sjelo se 34 dechařů), soutěžící naší školy, kteří
postoupili ze školního kola, získali tato ocenění:
hra na příčnou flétnu ze třídy I. Hovorkové:
II. kategorie – Vlnová Gabriela – 1. m. s postupem, krajské kolo – 1. m.
IV. kategorie – Gabrišová Zuzana – 1. m. s postupem, kajské kolo – 2. m.
V. kategorie – Hajičová Nina – 1. m. s postupem, krajské kolo – nemocná
hra na zobcovou flétnu ze třídy K Podhradské:
II. kategorie – Pochobradská Nikola – 1. m. s postupem, krajské kolo – 2. m.
hra na zobcovou flétnu ze třídy I. Hovorkové:
III. kategorie – Pejšová Zuzana – 2. m.,
hra na klarinet (ze třídy A. Doskočila):
V. kategorie – Forsztáková Pavla – 2. m.
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VII. kategorie – Siner Miroslav
– 2. m.
hra na saxofon (ze třídy A. Doskočila):
V. kategorie – Bartošková Alice,
Kostečková Andrea – obě 1. m.
VII. kategorie – Růžička Adam
– 1. m. s postupem, krajské kolo
– 2. m.
Chtěla bych touto cestou poděkovat i městu Soběslav a dalším
sponzorům za nefinanční dary,
které byly použity na odměny soutěžícím.
ZUŠ Bechyně se 21. března ujala
organizátorské role Krajského kola
ve hře smyčcových souborů a orchestrů. Naši ZUŠku reprezentoval

houslový soubor Divoké strunky
pod vedením Ilony Vaňkové a přivezl si jasné vítězství z celé soutěže.
Škoda jen, že tato soutěžní kategorie končí krajským kolem.
Chtěla bych poděkovat všem soutěžícím, že se pod vedením svých
vyučujících a určitě za podpory
svých rodičů dokázali na soutěž
připravit a se ctí obstát. Děkuji pedagogům za jejich příkladnou práci a zvláště Martině Pechové, která
většinu soutěžících podpořila jako
korepetitorka.		
Irena Molíková, ředitelka ZUŠ

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM SOBĚSLAV PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Novela školského zákona zavedla od 1. září
2017 povinnost předškolního vzdělávání pro
pětileté děti. Povinné předškolní vzdělávání
začíná ve školním roce, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhlo pěti let věku a končí zahájením
povinné školní docházky.
Dítě s právem přednostního přijetí je dítě spádové, které se do mateřské školy zřízené obcí
přijímá přednostně na základě věku; v roce
2017 to byly děti, které před začátkem školního roku dosáhly nejméně čtvrtého roku věku,
od roku 2018 pak budou přednostně přijímány
děti, které dosáhnou nejméně třetího roku věku,
a od roku 2020 děti, které dosáhnou nejméně druhého roku věku. Děti splňující uvedená
kritéria se přednostně přijímají až do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském
rejstříku.
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit
dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, který bude probíhat v Soběslavi ve dnech 9. a 10.
května na obou mateřských školách. Pokud tak
neučiní, dopouští se tím přestupku, za který lze
uložit pokutu až do výše 5.000 Kč. Dítě se bude
vzdělávat ve své spádové mateřské škole, pokud
zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky do
mateřské školy v pracovních dnech v rozsahu
nepřetržitých čtyř hodin. Důvody nepřítomnosti dítěte je zákonný zástupce povinen ředitelce
mateřské školy doložit do tří dnů ode dne výzvy.
Další podmínky uvolňování dětí ze vzdělávání
a omlouvání jejich neúčasti stanovuje školní řád
dané mateřské školy.
Vedle pravidelné denní docházky do mateřské
školy lze povinnost předškolního vzdělávání
plnit také jinými způsoby. V odůvodněných
případech si mohou zákonní zástupci zvolit,
že bude dítě vzděláváno individuálně, tedy bez
pravidelné denní docházky do mateřské školy

(například doma či v lesní mateřské škole nezapsané ve školském rejstříku). Ředitelka mateřské školy při tomto způsobu vzdělávání doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, v nichž
má být dítě vzděláváno, a mateřská škola pak
ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů.
Zákonný zástupce dítěte je povinen účast dítěte
u tohoto ověření zajistit. Konkrétní podmínky
a termín ověřování stanoví školní řád mateřské
školy tak, aby se ověřování uskutečnilo v období od listopadu do prosince daného školního
roku. Individuální vzdělávání může být ze strany ředitelky mateřské školy ukončeno pouze
v případě, že zákonný zástupce nezajistí účast
dítěte u tohoto ověřování, a to ani v náhradním
termínu. Dle výkladu školského zákona podávaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy není možné individuální vzdělávání
dítěte kombinovat s pravidelnou denní docházkou do mateřské školy zapsané ve školském
rejstříku.
V souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání a práva na přednostní
přijetí do mateřské školy od určitého věku má
obec povinnost zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání těchto dětí. Obec proto vymezila školské obvody spádových mateřských škol
Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2016.

Školské obvody mateřských škol
v Soběslavi:
Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště
Míru 750
- ulice: Bechyňská, Bezděkova, Blatská,
Bočná, Česká, Dolní příkopy, Dr. Studničky,
Družstevní, Horní příkopy, Jirsíkova, Jungmannova, K Čerazi, K Libouši, K Sedlečku,
Komenského, Kostelní, Krátká, Lesní, Luční, Lustigova, Lužnická, Mlýnská, Mokerské
Strouhy, Mrázkova, Na Brousku, Na Cihelně, Na Douskách, Na Jezárkách, Na Petříně,
Na Pilátě I, Na Pilátě II, Na Propadlišti, Na
Skále, Na Svépomoci, Na Vyhlídce, nábř.

Otakara Ostrčila, Nad Hvížďalkou, Obchodní, Okružní, Palackého, Pod Zadražilkou,
Polní, Protifašistických bojovníků, Sídliště
Míru, Sídliště Svákov, Slovenská, Svákovská, Školní náměstí, Tyršova, U Hřbitova,
U Jatek, U Nového rybníka, U Svákova, U
Vápenky, U Vodičků, V Lukách, Wilsonova,
Za Jitonou, Zahradní
- část města Soběslav: Nedvědice
- obce: Klenovice, Komárov, Mažice, Myslkovice, Roudná, Sedlečko u Soběslavě, Skalice, Vesce, Vlastiboř, Zálší, Zvěrotice
Mateřská škola Soběslav, Nerudova 278
- ulice: Dolní nábřeží, Havlíčkovo nábřeží,
Husova, Chvalovského nábřeží, Jeronýmova,
Jiráskova, Kadlecova, Květnová, Na Dráchovském kopci, Na Ohradě, Na Pískách, Na
Pršíně, Na Solinách, Na Švadlačkách, Na Veselce, Na Veselském kopci, náměstí Republiky, Nerudova, Nová, Petra Bezruče, Petra
Voka, Rašínova, Riegrova, tř. Dr. Edvarda
Beneše, U Čejnova I, U Čejnova II, U Letiště,
U Nádraží, V Tobolkách, Vrchlického, Za Letištěm, Zátkova, Žižkova, 28. října
- část města Soběslav: Chlebov
- o bce: Borkovice, Dírná, Dráchov, Mezná,
Přehořov, Třebějice
Mateřská škola DUHA Soběslav,
sídliště Míru 750
ředitelka školy: Mgr. Alena Krejčová
www.msduhasobeslav.cz, tel.: 381 524 740
Zápis: 9. a 10. května v době od 8.00 h
do 11.00 h a od 14.15 h do 17.00 h
Mateřská škola Soběslav, Nerudova 278
ředitelka školy: Bc. Eva Kuklová
www.mssobeslav.cz, tel.: 381 524 687
Zápis: 9. a 10. května v době od 8.00 h
do 11.00 h a od 14.00 h do 16.00 h
Den otevřených dveří: 9. - 10. 5.
(v průběhu zápisů)

květen 2018

16

DDM

Budoucí školáci prokázali
své znalosti při zápisech
Zápisy do prvních tříd základních škol pro školní rok
2018/2019 proběhly v obou soběslavských základních školách
9. a 10. dubna. Budoucí školáci se v doprovodu svých rodičů
seznámili se školou a ukázali, jak jsou připraveni na vstup
do první třídy. Vyučující obou škol si pro děti připravili zajímavé úkoly, které ověřily schopnosti a dovednosti dětí, jež by
měly zvládnout před nástupem do školy.
Paní učitelky každý rok obměňují pracovní listy, které pak
předkládají dětem k vypracování. Během zápisů děti počítaly,
malovaly, stříhaly, určovaly tvary, vyprávěly pohádku, básničku nebo zpívaly. Důraz kladou pedagogové také na samostatnost a zvládnutí sebeobsluhy. Jak jsme se dozvěděli, rodiče někdy příliš často dětem ulevují, aniž by nutně museli. Připravit
si učení do tašky, převléct se v šatně nebo si připravit učebnice
na lavici by děti mohly samostatně zvládnout už první školní dny, jen jim k tomu nechat příležitost. Pro dítě je do určité
míry stresující změna prostředí, jestliže má k tomu problémy
zvládnout běžné dovednosti jako je zavázání tkaničky, vyjádřit se, říct co potřebuje, tak je to pro něj ještě více zatěžující.
S tím však můžeme jako rodiče dětem pomoci a jednoduché
úkony samoobsluhy s nimi denně procvičovat. Trvale děti mají
problémy s výslovností, komunikací a slovní zásobou. Jak
se shodují pedagogové, počítače, tablety nebo chytré telefony komunikaci s rodiči nenahradí. Je třeba si s dětmi povídat,
sdělovat si zážitky a především jim číst, což podněcuje dětskou
představivost a rozšiřuje slovní zásobu.
K zápisu v ZŠ Komenské ul. se dostavilo celkem 47 dětí, z toho
13 děvčat. Zákonní zástupci 17 dětí podali žádost o odklad povinné školní docházky. Vedení školy uveřejnilo, že otevře dvě
první třídy. „Budoucí školáci, stejně jako v minulých letech,
odpovídali při zápisu na zvídavé otázky našich paní učitelek.
Za odměnu si na památku odnesli pexeso a ručně vyrobenou
papírovou marionetu od paní učitelek. Upomínkou na tento
den jim pak bude také pamětní list s vlastní fotografií u zápisu.
Na realizaci pamětního listu se mimo učitelů podíleli i žáci II.
stupně,“ doplnil ředitel Jan Holas.
K zápisu do školy ZŠ E. Beneše bylo přihlášeno 77 dětí, přijato
jich bylo 56. Žádost o odklad povinné školní docházky podali
zákonní zástupci 21 dětí. Otevřeny budou tři první třídy.
redakce

Po celý měsíc květen můžete zhlédnout výstavu prací keramických kroužků DDM v Blatském muzeu - Rožmberský
dům pod názvem POHÁDKY, POVĚSTI, BAJKY.
V neděli 13. 5. se konají od 9.00 do 12.00 hodin „Víkendové
HOKUSY POKUSY II.“
Jde vajíčko použít jako hopík? Může mít papírová lodička motor? Chceš se naučit
výrobu nekonečné papírové pásky? Tohle všechno a ještě mnohem víc si můžou
děti vyzkoušet. Cena 70 Kč, pro členy zájmových kroužků DDM 50 Kč. Přihlášky
předem, nejpozději do 9. 5. v DDM nebo na tel. 381 522 013
V sobotu 19. 5. pořádáme další Tvořivou dílnu pro děti od 7 let. Tentokrát budeme
vyrábět dekoraci do bytu. Dílna se koná od 9.00 do 11.00 hodin. Cena (materiál)
50 Kč, pro členy zájmových kroužků DDM 40 Kč. Zájemci se musí přihlásit předem v DDM, nejpozději do 16. 5. nebo na tel. 381 522 013.
V neděli 27. 5. se koná dopolední tvoření pro děti od 6 let. Budeme vyrábět květiny
z barevných brček. Cena (materiál) 30 Kč, pro děti ze zájmových kroužků 20 Kč.
Přihlášky předem, nejpozději do 24. 5. v DDM.

Připravujeme na červen:
1. 6. od 13.00 hodin
1. 6. od 14.00 hodin

Soutěžní odpoledne ke Dni dětí v parku u DDM.
Den otevřených dveří.
Jaroslava Kohoutová

ROLNIČKA
Diakonie Rolnička
pořádá výstavu obrazů evangelického
faráře Zdeňka Šorma
s názvem „Malá biblická dějeprava“.
Výstava se bude konat od 1. května
do 29. května v Čajovně - kavárně
Rolnička (Bezděkova 122).
Otevírací doba:
po – st 9:00 – 18:00
čt – pá 9:00 – 22:00
so 14:00 – 22:00

INTEGROVANÁ BOCCIA V ROLNIČCE
V pondělí 19. března se dva týmy Diakonie Rolnička zúčastnily posledního
turnaje 1. ligy v integrované BOCCII v Českých Budějovicích. Mladší hráči z týmu ROLNIČKA SOBĚSLAV tento turnaj vyhráli a do celkové tabulky si připsali 8 bodů. Dospěláci, kteří si říkají STŘELCI, skončili na turnaji
na 3. místě a do celkové tabulky si za dvě výhry a jednu remízu připsali 5 bodů. V sobotu 24. března
se v tělocvičně střediska Diakonie Rolnička Soběslav konal Jarní turnaj v integrované BOCCII, kde
se utkala čtyři pozvaná družstva. Dopoledne probíhalo v poklidném tempu a v příjemné přátelské
atmosféře. Cílem bylo blíže se poznat, předat si zkušenosti, popovídat a hlavně si ho sportovně užít.
Ani o napětí nebyla nouze, protože výkony družstev byly vyrovnané a do poslední chvíle se nevědělo,
jak to dopadne. Zlatou medaili a pohár pro vítěze si odneslo domácí družstvo STŘELCI ROLNIČKA,
jako druhé se umístilo družstvo TYGŘÍ DRÁPY z Rolničky Tábor, bronzovou medaili si odnesly
ROSNIČKY z Blatné a čtvrté místo obsadili EMPAŤÁCI z Českých Budějovic. Ve středu 4. dubna
se tým TYGŘÍ DRÁPY z Rolničky Tábor zúčastnil posledního turnaje 2. ligy v integrované BOCCII
v Českých Budějovicích. Náš tým tento turnaj vyhrál a kromě cenných bodů do celkové tabulky si do
Tábora odvezl putovní pohár pro vítěze a zlatou medaili. Všem týmům děkujeme za vzornou reprezentaci Diakonie Rolnička a měst Soběslav a Tábor.
Moc děkujeme panu řediteli firmy BANES s.r.o Ing. Pavlu Balounovi, že se rozhodl finančně
podpořit sportovce s hendikepem a že se jeho firma stala generálním sponzorem hráčů integrované BOCCII Rolničky i pro letošní sezonu.
integrované BOCCII ZDAR, Ing. Pavel MÁDR

POZVÁNKA
na 2. ročník turnaje
v integrované BOCCII

O PUTOVNÍ POHÁR
STAROSTY MĚSTA
SOBĚSLAV
10. května 2018
velká sportovní hala v Soběslavi
9 - 13 hod.
Přijďte se na náš turnaj
podívat a podpořit hráče.
Srdečně Vás zve vaše Rolnička.
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ZÁPIS DO MŠ ROLNIČKA
Zápis do naší mateřské školy proběhne
9. 5. 2018 od 8 do 16 hodin v Mrázkově
ulici. Při té příležitosti bych ráda naši
mateřskou školu krátce představila.
Přijímáme děti od dvou a půl do šesti
let. Stejně jako ve zbývajících dvou
MŠ ve městě jsou i u nás děti vzdělávány podle školního vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání.
Máme jednu třídu školky s kapacitou
dvaceti dětí. Třída je smíšená, což
umožňuje sourozencům, případně
různě starým kamarádům být spolu.
Naším hlavním cílem je rozvíjet
děti tak, aby byly v co největší míře
samostatné a zdravě sebevědomé.
Důraz klademe na individuální
vzdělávání dětí podle jejich možností
a potřeb. Velkou měrou tomu napomáhá to, že zde pracuje pět dospělých,
a to jak pedagogické pracovnice, tak
také asistentky v sociálních službách.
Je-li to potřeba, dětem se věnují i logopedky či fyzioterapeutky, které jsou
v Rolničce stále přítomné. Školka je
velmi pěkně zařízená, v budově je
velká tělocvična, kterou děti z MŠ využívají každý den. Ke škole patří moderně vybavená zahrada. Kromě řady
mimoškolních aktivit vyjíždíme jednou ročně na týdenní ozdravný pobyt.
Rádi vás uvítáme i v případě pouhé informační návštěvy.
Mgr. D. Klímová
vedoucí MŠ Diakonie Rolnička

SOBÍK
V dubnu jsme pro vás
ve spolupráci s kinem
Soběslav
připravili
první rodinné odpoledne
s pohádkou. Setkali jsme se v hojném počtu a celou
akci si moc užili. Rodiče s nejmenšími miminkami
odpočívali při dobré kávě a medovníku v prostorách
herničky a zahrádky, zatímco se větším dětem
promítalo pásmo pohádek na téma Pohádková
zahrádka. Na podzim si podobnou akci zopakujeme
a doufáme, že se nás sejde ještě víc. Na konci
dubna jsme vyrazili na první pobyt pro maminky
s dětmi do Přední Výťoně, na fotodokumentaci se
můžete těšit v dalším čísle Hlásky. A co nás čeká
v květnu? Od 10. května v 16:30 h začínáme nový
kurz těhotenského cvičení. Kurz obsahuje 8 lekcí
(45 minut cvičení + 15 minut přednáška na aktuální
témata týkající se těhotenství a porodu), více info
a přihlášky na našem FB nebo tel. 725 884 824.
Na léto můžete přihlásit své ratolesti na příměstský
tábor, vybírat můžete ze dvou termínů. Ještě je pár
volných míst, tak neváhejte s přihláškami.

•

Středa
9 - 11 h Cvičeníčko pro batolata
(od jednoho do dvou let)
16 - 17 h Jóga pro děti (5-8 let)
17.15 - 18.15 h Jóga pro děti (9-12 let)

•

Čtvrtek
9 - 11 h Cvičeníčko pro děti od
dvou do čtyř let

•

Pátek
10 - 11 h Cvičení s kočárky

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR SE SOBÍKEM

Pro děti od 4 do 9 let

Kvůli krásnému počasí jsme trochu upravili
pravidelný program, proto sledujte i náš FB.
Užívejte si s dětmi sluníčka, a když bude zrovna
sychravo, přijďte za námi do herničky.
Za kolektiv Spolku RC Sobík Mgr. Iva Čejková
Pravidelný program
•

Pondělí
9.30 - 10.30 h Cvičení s kočárky

•

Úterý
9.30 - 10 h Cvičeníčko pro kojence
16.30 do 17.30 h Těhotenské cvičení

Termíny:
23. července - 27. července 2018
30. července - 3. srpna 2018
Každý všední den od 7:30 do 16 h
Program: Každý turnus čeká etapová
hra, jeden celodenní výlet s opékáním
vuřtů, tvoření různými technikami,
pohybové aktivity v přírodě pod vedením kvalifikovaných lektorů.

SOBĚSLÁVKA
Jáchym Topol na terase knihovny
Loňské léto
oživil spolek
Soběslávka
terasu
sobě slavské
knihovny sérií čtyř autorských čtení s názvem Vino et verbum. Potkat jste se mohli se čtyřmi výraznými osobnostmi současné české
literatury. Pozvání Soběslávky loni
přijal populární Jiří Hájíček, inspirující mladý básník Jan Škrob, vycházející hvězda české prózy Anna
Bolavá a scénárista, novinář a spisovatel Ondřej Štindl.
Letos navážeme dalšími čtyřmi autory. Hned v polovině května zahájí novou sérii Vino et verbum další
výrazná postava soudobé literatury
- spisovatel, novinář a textař i zpěvák vycházející z českého undergroundu Jáchym Topol. Za svůj za-

dramaturga Knihovny Václava Havla. Témat na rozhovor i diskusi
se tedy nabízí spousta. Ke koupi
bude pár výtisků Citlivého člověka, k podpisu si přineste jakoukoliv
knihu Jáchyma Topola, která vám
leží v knihovně.
Čtení bude opět doplněno decentní
ochutnávkou
vína.
Luděk Kovář, Wikimedia Commons
tím poslední román Citlivý člověk
získal loni Státní cenu za literaturu.
Fenoménem je jeho kniha z devadesátých let Sestra. Jako signatář
Charty 77 pracoval do roku 1989
v dělnických profesích. Potom byl
skoro dvacet let novinářem v Respektu a pak v Lidových novinách.
V současné době ho zastihnete jako

Uvidíme se na terase soběslavské
knihovny ve středu 16. května
v 18 hodin. Za poskytnutí prostoru a zázemí děkujeme soběslavské
knihovně. Aktuální informace najdete na facebooku Soběslávky.
Za spolek Soběslávka
Martina Plátová
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SENIOR-DŮM

Tak konečně máme pěkné
počasí. Sluníčko pošimralo
tváře našich klientů a hned
se zvedla nálada. Bodejť
ne, vždyť už opět mohou
protáhnout své nohy na
procházkách kolem domu,
posedět na lavičkách, aniž by
se choulili do zimních kabátů.
Vždyť zima byla tak dlouhá….
Pro naše klienty to bylo o to
horší, protože byly z důvodu
chřipkového onemocnění zakázané návštěvy. Nebylo to ale
proto, že by oni sami byli nemocní, ale abychom je ochránili před nemocí, což se podařilo.

Abychom jim alespoň trochu
zpestřili dlouhou zimu, připravili jsme pro ně masopustní
veselici. Myslím, že se opravdu povedla. Ve stylu „Slunce,
seno, jahody“ připravily „naše
ženy kulturní vložku“, nechyběla „stará Škopková“ ani její
maminka. Nechyběla muzika
ani pohoštění.

mově „dvě televizní hvězdy“
– dvě babičky, kterým je 100
let a s kterými ČT natáčela
rozhovor pro pořad ke stoleté-

mu výročí založení republiky.
Tento pořad bude odvysílaný
na podzim tohoto roku.
Za senior-dům Lada Haplová

Velikonoce jsme také oslavili, obarvili vajíčka a upekli
„řežábek“. Konec Velikonoc
a příchod jara nám přišly zpestřit svým vystoupením děti
z MŠ DUHA. Koncem dubna
jsme opět oslavovali „čarodějnice“. A abychom se také
pochlubili, máme v našem do-

Jak jsme přivolali jaro do Zbraslavi
25. března jsme přijeli v poledne
do Zbraslavi před restauraci
„U Přístavu“ vedle Vltavy. Potemnělá obloha a sychravá mlha
nad městem, to vůbec nevypadalo na jaro. Po chvilce se z mlhy
vynořil obrovský kopec, připomínající draka s rozevřenou tlamou. Uvědomuji si jeho název
„Závist“. Byl stejně ošklivý jako
ta lidská. Vítal nás a náladu nám
zvedl starší prošedivělý pán, sršící vtipem a dobrou náladou.
Přemítal jsem o tom, to je asi
pan Janeček, zakladatel věhlasné
dudácké školy ve Zbraslavi. Mýlil jsem se. Byl to Luboš Vajnar,
který měl na starosti organizaci
celého dudáckého odpoledne.
Po chvilce přišel starý pán s vousy pod nosem jako „Franz Josef“. Tak tohle byl pan Janeček,
uvědomil jsem si svůj předchozí
omyl. Dudácké vítání jara začalo
v sále restaurace v 14:30 hodin

a hned ve velkém stylu. Řada nás
dudáků a zpěvaček, před námi
pan Janeček. Na jeho pokyn
jsme zahráli jednu známou lidovou písničku za druhou. Přidalo
se obecenstvo. S každou další
písničkou se zvedla nálada v sále.
Najednou se vytrhl z náručí
rodičům klučina v kroji. Utíkal
k nám a spustil: „Peč nám špadla,
kdopak nám ji poštaví…“ V ten
okamžik se celý sál rozjasnil
a sluníčko nakukovalo do oken.
Byl to zázrak, dudácká muzika
a zpěv klučiny přivolal do Zbraslavi jaro. Po celé další dvě hodiny se v nádherné atmosféře
střídali dudáci muziky Hruška ze
Zbraslavi, dudácká muzika Režných ze Strakonic, dudáci a muzikanti z Vysočiny pod vedením
paní Valentiny Křížů z Pelhřimova, já s blatskými písničkami,
soubor Mateník s lidovými tanci
ze středních Čech a dudácká mu-

zika Osminka z Prahy. Diváci
po skončení programu neodcházeli, a tak pan Janeček svolal
všechny dudáky na jeviště. Další půlhodinu se hrálo a zpívalo
dál. S pocitem nádherně proži-

tého odpoledne jsme odjížděli
z prosluněné Prahy domů.
Ing. Vojtěch Trubač
Dudák souboru „Jitra“

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA
BURZU A TRHY

6. 5. 2018

od 7 do 11 hod.
k nákupu drobného zvířectva, farmářských
produktů a chovatelských potřeb

KAM ?

kolem roudenských pískoven
do Soběslavi a zpět

KDY ?

sobota 5. 5. 2018
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Uklízeli jsme Soběslav a našli poklad
7. dubna se konala akce
„Ukliďme svět, Ukliďme
Česko“, kterou už počtvrté v Soběslavi pořádali
Piráti pro Soběslav. Ráno,
za krásného slunečného
počasí, jsme se sešli před
Hvížďalkou,
nafasovali
rukavice, pytle a vyrazili
do terénu.
V pytlích rychle přibývaly nejrůznější odpadky.
Kromě nejčastějších PET
lahví, skleněných lahví,
plechovek a dalšího plastového odpadu se objevily
i kuriózní nálezy. Vcelku
zachovalá koloběžka, jízdní kolo, 6 lednic, 2 televize,

v 16 lidech nasbírali přes
1,5 tuny odpadu. Někde
se každoročně objevují odpadky a možná by nebylo
od věci rozšířit počet košů
v nejexponovanějších vycházkových místech, např.
na soutoku, směrem k Pilátu nebo ke Svákovu.
2 vysavače, kočárek a postel i s úložným prostorem.
Nejzajímavějším nálezem
byl tajemný vzkaz v láhvi,
který jsme našli v rákosí
u břehu Lužnice. Sice neobsahoval mapu k pirátskému pokladu, ale vzkazy
dětí ze ZŠ Edvarda Beneše.
Za necelé tři hodiny jsme

Dobrovolníci letos uklízeli
i v Klenovicích
V letošním roce se do akce „Ukliďme svět, Ukliďme
Česko“ historicky poprvé zapojily i Klenovice. Účast
byla poměrně hojná (38 dobrovolníků) a nepojímala
pouze členy SDH Klenovice, ale také občany obce,
včetně rodičů s malými dětmi, které se snadno dostaly
i na těžko dostupná místa. Dobrovolníci se rozdělili
do dvou skupin a každá vyrazila vstříc vlastní úklidové trase, kterou pečlivě „vygruntovala“. Za tři hodiny
se našly leckteré „poklady“ od běžných PET lahví
a obalů od jídla po uhynulou zvěř, rozbitý vysavač,
keramické umyvadlo, sbírku starých brašen i injekční
stříkačku. Sesbíráno bylo 950 kg odpadu. Malé děti
za svůj excelentní výkon obdržely diplom. Po dobře
odvedené práci si všichni účastníci vychutnali dobré
občerstvení, které pro ně obstaral sbor dobrovolných
hasičů. Za to jim patří velký dík.
-min-

Za spolupráci děkujeme
všem zúčastněným, Správě města Soběslavi a panu
Mošničkovi, bez jejichž
pomoci by bylo akci těžké
uskutečnit. A můžeme jen
doufat, že příští rok bude
odpadků méně. Záleží
to i na vás!
Jan Černý

Benešova vila v Sezimově Ústí bude otevřená častěji a zdarma
Vila Dr. Edvarda a Hany Benešových byla
dosud přístupná jen výjimečně. V letošním
roce, kdy si připomínáme 100 let od vzniku Československé republiky a 70. výročí
úmrtí prezidenta Dr. Beneše, se situace výrazně zlepší.

ma. Prohlédnout si můžete prostory vily,
kde pobýval a zemřel druhý československý prezident Edvard Beneš, expozici
v památníku a přilehlý park s hrobkou
Dr. E. Beneše a jeho ženy. Prohlídka objektu i přilehlé zahrady je možná pouze
s průvodcem v rámci komentované prohlídky nebo vzdělávacího programu pro
školy. Termín si musíte předem zarezervovat, nově na webu Národního muzea.
Vila je v sezoně 2018
od 6. dubna do 28. října.

otevřena

Pátek: 9.00 – 15.00 (vyhrazeno pro vzdělávací programy pro ZŠ a SŠ)
Od 6. dubna je návštěvníkům tři dny
v týdnu (pá, so, ne) vila zpřístupněna zdar-

Sobota – Neděle: 10.00 – 17.00 (vyhrazeno
pro komentované prohlídky pro veřejnost)
redakce

KD VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE
•

Čtvrtek 3. května 15:00
MEZIMOSTÍ MALUJE
Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Mezimostí, otevřeno při kulturních akcích
a po předchozí dohodě, výstava potrvá
do 31.5.2018. Vernisáž výstavy ve vestibulu KD, vstupné: zdarma.

•

Čtvrtek 3. května 19:30
JMÉNO
Brilantní francouzská komedie v podání Divadla Verze. Velký sál KD, vstupné
mimo předplatné: 360 Kč.

•

Neděle 6. května 17:30 – 18:30
HOOPING – mírně pokročilí
Velký sál KD, vstupné: 140 Kč. Další lekce: 3. 6. 2018, poté září 2018.

•

Pátek 11. května 19:00
FROMELIÉRSKÁ OCHUTNÁVKA

SÝRŮ A VÍN
Víceúčelový sál KD, vstupné: 300 Kč
– vyprodáno.
•

•

Neděle 13. Května 15:00
O VYKUTÁLENÉM ŠTĚSTÍ
Činoherně-loutková pohádka s písničkami
O vykutáleném štěstí v podání Divadla
Matýsek, velký sál KD, vstupné: 50 Kč.
Čtvrtek 17. května 18:00
FENOMÉN HOUBY
Na přednášce Vladimíra Pravdy se dozvíte, že houby nejsou jen hřiby a lišky, které
sbíráte v lese nebo hlívy ze supermarketů.
Naučíte se, jak rozeznávat jedlé houby
od jedovatých, a také co udělat pro to, abyste měli čerstvé houby téměř po celý rok.
Na konci přednášky bude houbařská poradna. Víceúčelový sál KD, vstupné:dobrovolné.

•

Úterý 22. května 18:00
KONCERT ZUŠ
Koncert v rámci celorepublikové akce
základních uměleckých škol ZUŠ OPEN
2018. Velký sál KD.

•

Čtvrtek 31. května 18:00
VERNISÁŽ UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2018
VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Vernisáž veselské části sochařské výstavy v exteriérech měst. Od června do září
budou město zdobit sochy umístěné v exteriérech města. Veselí n. L. se letos potřetí
připojí k tomuto úspěšnému projektu, který
si klade za cíl oživit veřejné prostory měst
a přiblížit současné umění široké veřejnosti, celkem se jedná již o jedenáctý ročník
Umění ve městě. Park u KD.
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.
( více na www.kd-veseli.cz)
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TOULAVA
5 let s Toulavou

Kam jsme dospěli?

Turistická oblast Toulava slaví letos 5 let
od svého založení a tak je dobré si připomenout
proč vlastně Toulava vznikla a k čemu slouží.

Toulava se v roce 2016 stala oficiální destinací cestovního ruchu Jihočeského kraje, kterých
je v současnosti deset. Mimo Toulavy, jež má
na starosti propagaci a koordinaci cestovního
ruchu v našem regionu tak existují v jižních
Čechách oblasti jako Českobudějovicko-Hlubocko, Česká Kanada, nebo Lipensko. Činnost
oblasti je koordinována Jihočeskou centrálou
cestovního ruchu, především však vychází
ze spolupráce s partnery oblasti. To jsou jednak
města a obce a podnikatelské subjekty.

Co je tedy Toulava, od Tábora až k nám…?
Turistická oblast s centrem v Táboře. Zahrnuje
Táborsko, Bechyňsko, Soběslavsko, Jistebnicko, Mladovožicko, okolí Milevska, středočeské
Sedlčansko a Sedlecko-Prčicko. Toulavu založily svazky obcí, na jejichž území se rozkládá
(v případě Soběslavi se k Toulavě ještě připojilo
DSO Soběslavsko) a podnikatelé v cestovním
ruchu.
Proč vznikla?
Hlavním důvodem
vzniku byla společná
propagace cestovního ruchu v našem regionu, nabídka široké
škály informací a zajímavostí pro návštěvníky
(průvodce, balíčky zážitků apod.), zvyšování
kvality služeb a vytvoření silné značky, kterou
si lidé spojí s dovolenou a budou do naší oblasti
cestovat častěji a na delší dobu, tak aby to pro
celý region mělo ekonomický přínos.
Za vším stojí myšlenka, že jednotná propagace
cestovního ruchu přinese do regionu finanční
prostředky, povede ke vzniku pracovních míst,
lidé získají uplatnění v místě bydliště a nemají
se důvod stěhovat za prací třeba do Prahy.

Co Toulava dělá?
Toulavou, od Tábora až k nám… se nemusíte
toulat jen tak. Za těch několik let jsme vytvořily celou řadu produktů cestovního ruchu. Když
si pořídíte zážitkovou kartu Toulavka, kterou získáte na infocentrech zdarma, můžete
využívat přes 60 výhod na památkách nebo
v restauracích a ještě k tomu sbírat razítka
a soutěžit. Toulavku si také můžete stáhnout do
mobilu jako mobilní aplikaci. Letos pro turisty
vzniknou i turistické mapy s tipy na výlety, vydali jsme gastroprůvodce a průvodce pro rodiny
s dětmi, aktivní turisty i cykloprůvodce. Pro každé roční období vzniká také speciální nabídka
pořádaných akcí a nejzajímavějších turistických
taháků „12 důvodů, proč přijet do Toulavy“.
A díky spolupráci s partnery vznikají i speciální
nabídky jako je třeba Poutní turistika v Toulavě.

Toulava se také stará o propagaci regionu směrem ven. Facebookový profil Toulavy má dnes
přes 11 tisíc fanoušků. V roce 2017 příspěvek
z Toulavy, což jsou tipy na výlety, pozvánky na
akce apod., vidělo přes 3 miliony lidí. Toulava
navíc spolu s ostatními turistickými destinacemi spravuje i oficiální facebook jižních Čech,
stejně jako Instagram a webové stránky toulava.
cz a příslušnou sekci na webu jiznicechy.cz.
Co je ale nejdůležitější – turistická oblast Toulava je tu pro všechna města, obce, penziony,
hotely, restaurace, muzea, hrady, zámky a další
místa a profese důležité pro cestovní ruch, aby
s naší pomocí spojily síly, a společně jsme z našeho regionu vytvořily místo, kde se bude líbit
turistům i místním.
Veškeré informace najdete na webu www.
toulava.cz a facebooku www.facebook.com/
Toulava.cz.
Jan Sochor, produktový manažer,
TOULAVA, o.p.s.

Soběslav budeme
prezentovat na
TOULAVA FESTU
26. 5. v Sedlčanech

DÍVČÍ FLORBAL - SOBĚSLAVSKÉ NADĚJE UKONČILY SEZONU
Dorostenky
Dorostenky končí premiérovou sezonu v 1. lize
dorostenek na 8. místě. Tým, složený z velké
časti ze starších žákyň, se během roku velmi
zlepšil, o čemž svědčí závěrečná výhra 6:3 nad
FBC Sokol Písek. Do další sezony tým opustí
pouze Alena Břízová, která odchází do týmu
žen, jinak zůstanou děvčata v nezměněné sestavě. Konec letošní sezony a vzestupná tendence
herního projevu dává tušit, že ta následující sezona bude ještě daleko lepší!

ší soupeř se jevily Štírky z Českých Budějovic.
Závěrečné měření sil nakonec za celou sezonu
vyznělo v poměru 7:6 pro dívky z metropole.
Pro následující sezonu je cílem začlenit nové
hráčky, nahradit ty co musely kvůli věku odejít do vyšší kategorie, a hlavně se tímto sportem
bavit tak, jak to bylo celou uplynulou sezonu.

Děvčata trénovala a nastupovala do zápasů
v této sestavě: Kateřina Holasová – Adéla Stiborová, Karolína Šimečková, Andrea Kostečková
– Vanessa Marešová, Lucie Nejedlá, Pavla Forsztáková, Kamila Viturková, Jasmína Gargulová
a Klára Tučková.
Banes Florbal Soběslav

Mladší žákyně
Pro kategorii mladších žákyň byla letošní sezona zcela premiérová. Základ družstva vytvořila
děvčata ze základní školy Komenského, která se
pravidelně účastnila školních turnajů. Zároveň
přišlo další doplnění a v podstatě během celé sezony měli trenéři kompletní sestavu devíti hráček a jedné brankářky. V této kategorii se hraje
systémem 3+1, a i proto byl tento počet ideální.
Dívky trénovaly dvakrát týdně a je třeba je za
jejich přístup k tréninku pochválit. To se také
skoro okamžitě projevilo na výsledcích. Děvčata pravidelně vyhrávala zápasy. Zejména pak
s Milevskem a Katovicemi. Jako nejvyrovnaněj-

Dorostenky zakončily sezonu vítězstvím!

květen 2018

21

MARTIN HRAŇO O SOBĚSLAVSKÉM HOKEJI
Hokejová sezona 2017/2018 je za námi. I když se po excelentním rozjezdu naděje na postup do play – off postupně rozplynuly, sezona přinesla řadu
úspěchů jednotlivých hráčů. Jedním z nich je Martin Hraňo, který se stal v loňské i současné sezoně postrachem brankářů Krajské ligy a za své výkony
si od kolegů vysloužil přezdívku „Král hattricků“. Byl také vyhlášen nejlepším soběslavským sportovcem roku 2017 v kategorii lední hokej. Z Tábora
přešel do Soběslavi, kde působí již pátou sezonu. Jak hodnotí uplynulou sezonu, co vše obnáší kariéra úspěšného hokejisty a jak se mu hraje v Soběslavi? Nejen to se můžete dočíst v následujícím rozhovoru.
O uplynulé hokejové sezoně již informovali
trenéři David Pánek a Vladimír Máca v minulém čísle Soběslavské hlásky. Jak ji ale
hodnotíte Vy z pohledu hráče?

Takže se pravidelně pohybujete mezi Bechyní, Táborem a Soběslaví? Jak často
v Soběslavi trénujete a jak pak vypadá Váš
běžný den?

Pro mě se hodnotí hodně těžko. Začala pro nás
senzačně. Dlouho jsme se pohybovali na předních příčkách, až jsem si dělal ambice, že budeme hrát do třetího nebo čtvrtého místa. Pak
ale přišly některé neočekávané situace včetně
zranění, asi zapracovala trochu psychika a nakonec jsme se nedostali ani do play-off. Tým se
nám dle mého názoru povedl a všichni jsme si
sedli. Později nám ale odpadli někteří zásadní
hráči, Dominik Točík, Pepa Matoušek nebo Oliver Pánek. Zatímco ostatní měli první dvě pětky dobré a třetí udržovací, my jsme měli první
pětku dobrou, druhou udržovací a třetí složenou
z obránců. A to je v klíčových zápasech hodně
znát. Kdybychom šli i do těch posledních zápasů v plné sestavě, věřím, že bychom se umístili
mnohem lépe. Nepředpokládal jsem, že by něco
takového mohlo nastat a hodně mě to mrzelo.

V Soběslavi trénuji třikrát týdně. Když je trénink, tak ráno v sedm vyrážím do práce, kde
jsem do 17 hodin. Odtud jedu do Tábora, kde se
převléknu. S klukama se pak domluvíme, kdo
vezme auto, a jedeme do Soběslavi. Tady od
cca 19.30 do 20.45 h trénujeme. Domů se dostanu tak kolem 22. hodiny a jdu spát. A druhý
den do práce. V pátek máme trénink ještě dřív.
To ze sebe doma jen shodím sako a hned jedu
do Soběslavi. Je to časově náročný. Už jsem
si ale tak zvykl, že mi to vyhovuje.

Jak bude Váš tým nyní postupovat?
Já doufám, že to pro nás bude odrazový můstek do budoucna, trochu se pozastavíme nad
současným výsledkem. My jsme vlastně nepostoupili jen kvůli horšímu skóre na vzájemné
zápasy s Jindřichovým Hradcem. Bodově jsme
měli stejné výsledky jako Jindřichův Hradec
a stačil nám jenom jeden bod na postup. Osobně si myslím, že tam pracuje psychika. Ale snad
už víme, kde děláme chyby a jestli se nám vyvarují do budoucna ta zranění, zahrajeme zápasy na takové úrovni, na kterou bylo toto město
zvyklé.
Z jakého důvodu jste do Soběslavi přešel
z Tábora? Jak se Vám se soběslavským týmem hraje?
Převážnou většinu kariéry jsem skutečně dělal
v Táboře. Když jsme se ale v Táboře vrátili zpět
do druhé ligy, váhal jsem, zda zůstat v druhé lize
nebo jít do krajské ligy. Tehdy jsem navíc pracovně fungoval v Pelhřimově, pendloval jsem
mezi Pelhřimovem a Táborem a druhou ligu už
jsem hůře stíhal. Pak mě oslovil kamarád Honza
Stoklásek, jestli nechci přestoupit do Soběslavi.
Nalákal mě, že je tady dobrá atmosféra a dobrý
tým a já si řekl, proč to nezkusit. Nejdřív jsme se
domluvili na nějakém hostování. Během sezony
se mi tady skutečně zalíbilo. Líbilo se mi to domácí a rodinné prostředí. Pak jsem ale sehnal
práci v Bechyni a dočasně jsem si ještě odskočil
do Tábora, protože jsem měl obavy, jak budu
stíhat jezdit mezi prací, domovem a Soběslaví.
Když jsem zjistil, že to stíhám, neváhal jsem
a brzy jsem se vrátil zpět. Velké díky tady patří
i Vladimíru Mácovi, který hokejem v Soběslavi
žije a na zimáku prakticky bydlí.

V minulosti Vám byla přisouzena přezdívka
Král hattricků. Můžete nám přiblížit, kde se
tato přezdívka vzala? Ujala se?
(směje se). Přezdívka vznikla už minulou sezonu. Přišel na ni David Čížek, který píše komentáře na stránky webu. Tehdy se mi povedl
takový kousek, kdy jsem dal ve čtyřech zápasech za sebou hattrick. On to tehdy uvedl někde
na stránkách a hned se to chytlo. Pak se něco
obdobného stalo znovu a přezdívka se oprášila. Pavel Janovský, který nám dělá na zápasech
komentátora, chtěl každému hráči přiřadit nějakou přezdívku a na zápasech už jsem nic jiného
neslyšel. A nakonec se to opravdu docela ujalo.
Letos jste byl na Sportovním plese vyhlášen
nejlepším sportovcem roku 2017. Měl jste
z ocenění radost? Kde máte všechny poháry
a medaile vystavené?

and fun. Je to spíš dětská záležitost, ale našel
jsem se vtom. (směje se). Člověk tam má k dispozici tři branky. Je tam i měřič rychlosti střely.
Běžně si tam 100 - 200 puků do branky nastřílím. Vlastně se divím, že to ty děti nevyužívají
až tolik. Já bych tam chodil skoro denně.
Takže když netrénujete v Soběslavi na hřišti,
trénujete v Táboře?
Přesně tak. Já jsem člověk, který musí neustále
něco dělat. Je to i tím, že mám poměrně psychicky náročnou práci, která zahrnuje obchody, práci s klienty, s podřízenými, nadřízenými
a člověk občas potřebuje na práci zapomenout.
Sport je pro mě ventil, který mi umožňuje pročistit si hlavu a skvěle se odreagovat. Zároveň
mě to baví a pomáhá mi to, abych byl i do další
sezony připravený.
Co teď po náročné sezoně plánujete na léto?
V rámci přípravy už jsem začal pomalu zařazovat posilovnu, abych nabral sílu. Nějaké běhání,
schody. Od července a srpna už to budou spíš jenom kruhový tréninky plus střelba, o které jsem
již mluvil. Dovolené už mám bohužel za sebou.
U moře už jsem byl začátkem roku. Pokud to ale
všechno dobře dopadne, tak se v květnu podívám do Las Vegas, kde má kamarád rozlučku se
svobodou. Pojede nás sedm chlapů, takže časově skloubit je to náročné. Ale pokud to všechno
klapne, měl by to být pětidenní výlet do Ameriky.
-min-

(směje se) Dnes již těch pohárů není tolik.
To bylo spíš dříve, kdy jsem hrál za žáky a dorost. Nyní se už tolik turnaje nejezdí. Ale tahle
cena mi udělala nesmírnou radost. Bral jsem to
jako ocenění za to, že jsem na sobě pracoval,
často i mimo led. Projevilo se to, výsledky přišly
a letošní sezonu jsem si to ještě potvrdil. Nebyla
to jen náhoda nebo výjimka a za to jsem byl rád.
Především velikou zásluhu na této ceně mají
také moji spoluhráči z útoku Honza Žákovský
a Martin Hák, bez nich bych celkem 60 branek
za dvě poslední sezony nedokázal. Vystavenou
ji mám v obýváku ve stěně na poličce a vedle ní
mám týmovou fotku s klukama.
Zmínil jste, že jste na sobě pracoval i mimo
led. Jakým způsobem?
Ano, to je pravda. Nevím, jestli je to přibývajícím věkem, ale člověk zjišťuje, že v průběhu
sezony ty síly prostě dochází. Takže si před
sezonou dělám individuální letní přípravu, protože se často nedostanu ani na letní přípravu
do Soběslavi. Navíc posilovnu a běhání si mohu
udělat i doma. A v Táboře zapojuju již druhým
rokem střílnu. Kamarád tam má Hockey drill

V KDMS na Sportovním plese 2018, foto: archiv
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HOKEJ
BANES CUP 2018
Závěrem velké poděkování patří společnosti Banes, Addinol,
městu Soběslav, organizačnímu
výboru OLH Spartak Soběslav
a v neposlední řadě rodičům za
dobroty, které přichystali pro
hráče a trenéry. Při dalším roč-

O velikonočních svátcích se na
soběslavském zimním stadionu
konal již druhý ročník turnaje
starších žáků v ledním hokeji.
Turnaje se celkem zúčastnilo 8 družstev, z téměř všech
koutů České republiky, včetně
polského družstva LKH Lodž.
Po 20 odehraných zápasech
skončili domácí na pěkném
4. místě, kdy je dva smolné
góly a neproměněné šance
připravily o medaile. V celkovém pořadí zvítězil po nájezdech HC Břeclav. Na druhém
IHC Písek, dále Střelci Jindřichův Hradec, OLH Spartak
Soběslav, HC Choceň, HC
Skuteč, HC Domažlice, LKH
Lodž. Když zrovna kluci nehráli, spolu s rodiči vytvořili na stadionu za neustálého
bubnování skvělou atmosféru.

níku soběslavského turnaje na
shledanou.
Vladimír Máca
(trenér OLH Spartak Soběslav)
Nejlepší útočník: Střelci Jindřichův Hradec - Nikita Moy

FOTBAL

Nejlepší obránce: HC Břeclav
- Libor Sokola
Nejlepší brankář: IHC Písek
- Štěpán Maleček

VELIKONOČNÍ TURNAJ
VELIKONOČNÍ TURNAJ
V KUŽELKÁCH
V KUŽELKÁCH

Muži
Mistrovské zápasy v měsíci květnu.
16.

Soběslav

Kaplice

So 5.5.

10,00

žáci

24.

Klatovy

Soběslav

So 5.5.

17,00

muži

16.

Soběslav

Kunžak

Ne 6.5.

10,00

dorost

17.

Veselí

Soběslav

So 12.5.

10,00

žáci

25.

Soběslav

Rakovník

So 12.5.

17,00

muži

17.

Dačice

Soběslav

Ne 13.5.

10,00

dorost

18.

Soběslav

T. Sviny

So 19.5.

10,00

žáci

18.

Soběslav

Větrovy

Ne 20.5.

10,00

dorost

26.

Jankov

Soběslav

Ne 20.5.

17,00

muži

19.

Dačice

Soběslav

So 26.5.

09,30

žáci

19.

Sepekov

Soběslav

Ne 27.5.

10,00

dorost

27.

Soběslav

K. Vary

So 26.5.

17,00

muži

Ostatní na www.fksobeslav.cz,

seyev

Maršík František

Dne 14. 4. se konal Velikonoční turnaj v kuželkách
pro neregistrované hráče.Všichni předvedli kvalitní výkony a nejlepší byli odměněni cenami od
sponzorů, kterým moc děkuji.
Výsledky:
Muži:

1. PAVLÍČEK František
2. TUČEK Petr
3. HOMOLA Jan

216
211
207

Ženy:

1. VOTRUBOVÁ Jana
2. CHALAŠOVÁ Olga
3. CHALAŠOVÁ Vendula

183
185
154

Děti:

1. VITURKOVÁ Kamila
2. KŘIVANVojtěch
3. TUČKOVÁ Klára

47
45
57

Děkuji sponzorům:
TJ Spartak Soběslav, Grena a.s., Jungheinrich
s.r.o.
P. N.
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POHÁDKOVÁ EXHIBICE 2018
Soběslavský krasobruslařský klub toto jaro uspořádal vystoupení pro školy a školky již pošesté, pro příbuzné a známé uspořádali krasobruslaři
v Soběslavi vystoupení už o rok dříve, pár měsíců po založení klubu, v roce
2012.
Dříve než své vystoupení děti ze Soběslavi představily na domácím ledě,
vydaly se v rámci spolupráce s milevským krasobruslařským klubem hostovat do Milevska na premiérové krasobruslařské vystoupení na tamním stadionu. Oba oddíly dokonce secvičily se svou trenérkou Barbarou Dufkovou
společnou závěrečnou choreografii.
Letos se vystoupení neslo v duchu disneyovských a dalších animovaných
postaviček, na ledě se proháněli Mickeymouse a jeho kamarádi, bojovníci
Lego Ninjago, princezny Sofie první, Locika, Anna a Elsa i zvířátka z Madagaskaru. Na vystoupení tradičně dorazily školy a školky ze Soběslavi
i blízkého okolí, z Dolního Bukovska, Malšic, Deštné i Tábora, tribunu
soběslavského zimního stadionu zaplnilo více než 800 dětských diváků.
Večerní představení pro veřejnost se konalo trochu netradičně v sobotu,
diváci si na stadion našli cestu i o velikonočním víkendu. A bylo se na co
koukat, ve skupinových i sólových vystoupeních se představily všechny
děti místního klubu, se svou pohádkou O Sněhurce přijely děti z milevského klubu a vystoupení svou účastí zpestřila i skupina synchronizovaného
bruslení TheCrystals. Krasobruslařský klub se rozhodl darovat část výtěžku
ze vstupného z obou představení, konkrétně 5000 Kč, soběslavské Rolničce
a přispět tak na nákup nového mikrobusu. Symbolický šek byl předán přímo na ledové ploše před zahájením exhibice. Zástupci Rolničky na oplátku
věnovali všem krasobruslařkám rolničky pro štěstí.
KK Soběslav

INZERCE

GALERIE TVOŘENÍ
SOBĚSLAV
Nabízí celoročně narozeninové oslavy s tvořením
pro dě� i dospělé. V případě zájmu volejte na telefon

+420 606 614 773

ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPĚ
•

Koupím byt v Soběslavi.
Tel. 604 443 527

•

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

•

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

•

Nemovitosti - www.inrekareality.cz

•

Hledám pronájem garáže ,,Na Moskvě „ nebo u Penny.
Tel. 730 848 880

•

Pronájem garáže v RD u sídl. Míru.
Vhodná na parkování motorky nebo
na uskladnění různých věcí.
Tel. 737 859 995

•

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

OSTATNÍ
•

Dlouhodobě pronajmu částečně zařízený rodinný domek se zahradou
ve Vescích. Tel. 702 476 339

•

Přijmeme brigádníky na obsluhu
za bar a vydávání jídel do kuchyně
do malé restaurace u Soběslavi.
Tel. 606 912 691

PRODEJ
•

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

•

Doučím matematiku - učivo základní
školy. Tel. 721 343 399

•

Prodám Moped JAWA typ 210 (Babeta). Tel. 604 502 067

•

Hledám spolehlivé zaměstnance na
zednické práce se živnostenským
listem nebo bez. Tel. 777 266 406
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Hledáme nájemce
pohostinství
v obecním domě DEBRNÍK, č.p. 12
Veselí nad Lužnicí
výrobce protipožárních materiálů,
povrchově upravovaných desek a kuchyňských dvířek

PŘIJME:

• technologa – konstruktéra technické přípravy výroby
požadujeme:
- VŠ, SPŠ technického zaměření
- práce na PC, CAD systémy, MS Office

Jedná se o nově zrekonstruovanou
budovu s tradicí dobré hospody.
Nabízíme pronájem celé budovy
vč. souvisejících prostor.
Nájemné: 1 000 Kč/měsíc + DPH.
Více informací získáte
na www.hlavatce.cz

• pracovníka do výroby se zaměřením elektro
požadujeme:
- vyučen elektrikář, vyhláška 50
- praxe v oboru vítána

nebo na tel: 777 591 363

• pracovníka do výroby –údržbář
požadujeme:
- vyučen
- svářečský průkaz výhodou

Prodej slepiček

• operátora výroby
požadujeme:
- manuální zručnost, odpovědnost, spolehlivost
- provoz na směny

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z
našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shelltypu Arakauna . Stáří 15- 20 týdnů, cena 159
-195 Kč/ ks.

Prodej:
Soběslav - u vlakového nádraží
15. května 2018 - 17.50 hod.

Informace na tel. 381 549 171, 725 582 750
personální oddělení – pí. Simona Ichová
Písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte na adresu:
GRENA, a.s., Třída Čs. armády 541, 391 81 Veselí nad Lužnicí, e-mail:
ichova@grena.cz

25. května 2018 -

9.55 hod.

Výkup králičích kožek
cena dle poptávky
Informace:
Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.601576270, 728605840

Otevřeno středa 10-12 13-17
Mrázkova 128
Soběslav

Nebo jednotlivý výtisk za 250 Kč
k dostání v infocentru,
nám. Republiky 59, 1. patro
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Nejlevnější
Non-stop 24h

Nejlevnější
Non-stop 24h

TAX I
Dana

777 866 416

Veselí nad Lužnicí
Jirka 774 866 421

&

Venca

775 332 813

Soběslav
Václav 777 866 474

Nově založený

FB PROFIL
INFOCENTRA
města Soběslavi
naleznete na adrese:
www.facebook.com
/InfocentrumSobeslav

TERACO
Umělý kámen

Karel Churáček-Kamenictví
Řešíme tak:

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

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

Květinka hřbitov SOBĚSLAV
email: KarelChuracek@seznam.cz

KUCHYNĚ KOUPELNY
nám. Republiky 54/I Soběslav
-

Rekonstrukce koupelen

-

Kuchyně na míru vč. spotřebičů

-

Rozvody vody, odpadů

Kuchyněkoupelny
Tel. 602 163 350
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GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
Tel.: + 420 605 163 108
KANCELÁŘ:
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz

-

o

RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

Přijímáme objednávky na

kuřata,
rozkrmená
krůťata
Obiednávky na tel 381 582 207
mobil: 731 585 468, 607 258 998
nebo na email
v-drubezzedvora@seznam.cz
PRODÁVÁME MASO ČERSTVÉ1 CHUTNÉ a V BIO KVALITě
VHODNÉ I PRO ALERGIKY
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Uzávěrka inzerce 10. 5., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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