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Letní měsíce přinášejí kromě příležitosti k cestování či odpočinku také
mnoho zajímavých akcí a kulturních pořadů. Pravidelně třetí červencový víkend zní Soběslaví dechová hudba na mezinárodním festivalu
Kubešova Soběslav, na který může být naše město po právu hrdé. (1)

1

cena 10,- Kč

Letošní jubilejní dvacátý ročník navštívilo 3.115 posluchačů, kterým
se představilo osmnáct dechovek, malé mažoretky, dětský folklorní soubor Ráček a folklorní taneční soubor Soběslavská chasa mladá. Pořadatelé se snaží nabízet návštěvníkům pokaždé nové hudební zážitky, proto
byly účinkující kapely, kromě již stálých a osvědčených, obohaceny i
letos o nové účinkující.
Sobotní přivítání bylo tradičně v režii jednoho z organizátorů festivalu
Petra Valeše. Návštěvu festivalu si nenechal ujít ani hejtman Jihočeského
kraje Mgr. Jiří Zimola.
pokračování na str. 7
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 13. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 24. června 2014
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 13/171/2014

Rada města schvaluje výsledek hospodaření
Správy města Soběslavi, s. r. o., za rok 2013
dle zprávy předložené jednatelem SMS, s. r. o.,
p. Vladimírem Faladou.
Kladný výsledek hospodaření SMS, s. r. o.,
za rok 2013 ve výši 73.204,87 Kč bude použit
na úhradu ztráty z minulých období.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán Správy města Soběslavi, s. r. o., na rok
2014 v předloženém znění.

 Usnesení č. 13/172/2014

Rada města bere na vědomí informaci starosty města k výstavbě IV. železničního koridoru v úseku Veselí nad Lužnicí – Soběslav a o
změně pravomocného územního rozhodnutí
o umístění stavby v úseku Soběslav – Doubí u
Tábora.

 Usnesení č. 13/173/2014

Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o prodeji nalezených věcí, který se uskutečnil dne 11. 6. 2014.
Rada města souhlasí s vyřazením prodaných a
neprodejných nálezů z majetku města Soběslavi dle seznamu předloženého pracovnicí odboru organizačního a správy majetku MěÚ
Soběslav sl. Šárkou Kroupovou, DiS.

 Usnesení č. 13/174/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
nájmu pozemku mezi městem Soběslav a firmou Eurovia CS, a. s., Praha, na krátkodobý
pronájem (od 16. 11. 2014 do 15. 5. 2015)
části pozemku parc. č. 3438 o výměře cca
2
10.000 m v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města, pro účely realizace IV. železničního koridoru v úseku Veselí nad Lužnicí –
Soběslav. Podmínkou pronájmu tohoto pozemku je jeho uvedení do původního stavu po
skončení prací.

 Usnesení č. 13/175/2014

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne
30. 12. 2008 uzavřené mezi městem Soběslav
a společností Reprogen, a. s., Planá nad Lužnicí, kterým se řeší úprava výměry pronajatých pozemků ve vlastnictví města
v návaznosti na pronájem pozemku parc. č.
3438 v k. ú. Soběslav firmě Eurovia CS, a. s.,
Praha, a dále změna částky za pronájem
všech pozemků s účinností od 1. 7. 2014.

 Usnesení č. 13/176/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi
městem Soběslav, jako povinným, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s. o., Praha, jako
oprávněným a investorem, na uložení dešťové kanalizace (SO8-302) na pozemcích parc.
č. 3424/1, 3512/1 a 3818/2 v k. ú. Soběslav a
dešťové kanalizace (SO8-303) na pozemku
parc. č. 3064/2 v k. ú. Soběslav, které jsou ve

vlastnictví města, v souvislosti s výstavbou
dálnice D3 v úseku Soběslav – Veselí nad
Lužnicí.

 Usnesení č. 13/177/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, na vypořádání uložení středotlakého plynovodu včetně přípojek a příslušenství v ulicích města a na pozemcích ve
vlastnictví města Soběslavi dle specifikace
zpracované firmou Hrdlička, spol. s r. o., Praha, která tvoří přílohu zápisu z jednání.

 Usnesení č. 13/178/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, na realizaci akce „Kabel NN – Soběslav Čejnov připojení k chatové
oblasti“ na pozemcích parc. č. 2918/9 a 2919/7
v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví
města.

 Usnesení č. 13/179/2014

Rada města souhlasí s uzavřením nové
smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi
městem Soběslav a MUDr. Lubomírem Křížem, s. r. o., Praha, na pronájem nebytových
prostor v 2. patře budovy čp. 159/I v ulici Petra Voka (Poliklinika) v Soběslavi o celkové
2
výměře 81,9 m v souvislosti s přechodem fyzické osoby MUDr. Lubomír Kříž na společnost s ručením omezeným. Smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s účinností od
1. 7. 2014.

 Usnesení č. 13/180/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou K&K
Technology, a. s., Klatovy, na provedení
opravy havarijního stavu vyhnívací nádrže na
ČOV Soběslav za cenu 455.370 Kč + DPH.

 Usnesení č. 13/181/2014

Rada města souhlasí s vedením cyklotrasy
„Lužnice“ po komunikacích ve vlastnictví
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města Soběslavi dle situace předložené společností Cassia, České Budějovice, která zajišťuje označení této dálkové cyklotrasy pro
Nadaci Jihočeské cyklostezky.

 Usnesení č. 13/182/2014

Rada města souhlasí s použitím znaku města
na startovních číslech a plakátech pro orientační soutěž historických vozidel „O pohár
města Soběslavi 2014“ pořádanou Veteran
Car Clubem Soběslav, která se uskuteční dne
6. 9. 2014.

 Usnesení č. 13/183/2014

Rada města rozšiřuje program 18. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi o následující
bod: Realizace projektu „Moderním vybavením k vyšší efektivitě výuky ZŠ E. Beneše
Soběslav“ v rámci 34. výzvy ROP NUTS II
Jihozápad.

 Usnesení č. 13/184/2014

Rada města bere na vědomí informaci starosty města o přípravě, organizačním zajištění a
harmonogramu úkolů a lhůt voleb do zastupitelstva města, které se uskuteční ve dnech
10. a 11. 10. 2014.

 Usnesení č. 13/185/2014

a) Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny
Petráskové s vyřazením automobilu Peugeot
Partner RZ 3C8 3511, rok výroby 2004, z majetku Senior-domu Soběslav a s jeho následným odprodejem prostřednictvím autobazaru.
b) Rada města schvaluje změnu odpisového
plánu Senior-domu Soběslav dle návrhu
předloženého Ing. Zinou Petráskovou, ředitelkou organizace.

 Usnesení č. 13/186/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou Strabag,
a. s., České Budějovice, Provozní jednotka
Soběslav, na provedení opravy opěrné zdi
rybníka v Nedvědicích za cenu 296.000 Kč +
DPH.

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se konalo 25. června 2014
od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

 ZM 18/156/2014

Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi na rok 2014 – rozpočtové
opatření č. 2/2014 – v předloženém znění.

 ZM 18/157/2014

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí
daru – vysokotlakých zvedacích vaků pro vyprošťování osob a techniky při dopravních nehodách v hodnotě 98.686 Kč vč. DPH České
republice – Hasičskému záchrannému sboru
Jihočeského kraje.

 ZM 18/158/2014

a) Zastupitelstvo města souhlasí s realizací
projektu „Moderním vybavením k vyšší efektivitě výuky v ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše
50“ v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad – 2.4. Rozvoj infrastruktury základní,
středního a vyššího odborného školství s celkovými náklady 970.000 Kč, z toho vlastní

podíl činí 145.500 Kč. Předkladatelem a realizátorem projektu je ZŠ Soběslav, tř. Dr. E.
Beneše 50/II.
b) Zastupitelstvo města schvaluje k zajištění
finančního krytí výše uvedeného projektu použití investičního fondu školy ve výši
970.000 Kč na předfinancování projektu a
z toho 145.500 Kč na úhradu vlastního podílu
projektu.

 ZM 18/159/2014

Zastupitelstvo města schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 pro město Soběslav
v předloženém znění.

 ZM 18/160/2014

Zastupitelstvo města schvaluje vystoupení
města Soběslavi z Místní akční skupiny přírody a venkova jihočeského kraje se sídlem
v Sedlečku u Soběslavě.

srpen 2014

INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
 ZM 18/161/2014

Zastupitelstvo města schvaluje vstup města
Soběslavi do Místní akční skupiny Lužnice,
o. s., se sídlem v Sudoměřicích u Bechyně.

 ZM 18/162/2014

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o stanovení míst,
na kterých mohou být provozovány výherní
hrací přístroje a interaktivní videoloterní terminály na území města Soběslavi, v předloženém znění.

 ZM 18/163/2014

Zastupitelstvo města schvaluje prodej poze2
mku parc. č. 2168/16 o výměře 58 m v k. ú.
Soběslav manželům Františku Klípovi, Soběslav, a Aleně Klípové, Tábor, za cenu 150
2
Kč/m .

 ZM 18/164/2014

Zastupitelstvo města schvaluje prodej poze-
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mku parc. č. 998 o výměře 663 m v k. ú. Soběslav p. Miloslavu Kocandovi, Zvěrotice, za
cenu dle znaleckého posudku.

 ZM 18/165/2014
Zastupitelstvo města schvaluje prodej poze2
mků parc. č. 769/4 o výměře 184 m a parc. č.
2
769/5 o výměře 234 m v k. ú. Nedvědice paní
2
Arianě Panské, Tábor, za cenu 30 Kč/m .

 ZM 18/166/2014
Zastupitelstvo města schvaluje koupi poze2
mků parc. č. 2281 o výměře 6.279 m a parc.
2
č. 3134/2 o výměře 5.250 m , oba v k. ú. Soběslav, od p. Marka Růžičky, Praha, a p. Martina Růžičky, Čerčany, za cenu dle
znaleckého posudku.

 ZM 18/167/2014

Zastupitelstvo města schvaluje koupi poze2
mků parc. č. 1019 o výměře 1.510 m a parc.
2
č. 1020 o výměře 1.532 m v k. ú. Soběslav od
paní Zdeňky Radostové, Praha, za cenu 120
2
Kč/m .
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 ZM 18/168/2014

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo
bezúplatný převod pozemku parc. č. 4042/24
2
o výměře 4 m v k. ú. Soběslav z vlastnictví
ČR, příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do
vlastnictví města Soběslavi.

 ZM 18/169/2014

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru části pozemku parc. č. 1410/3 v Lužnické uli2
ci v Soběslavi o výměře cca 50 m od vlastníků domů čp. 435 a 436, Soběslav III.

 ZM 18/170/2014

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru –
z majetku Jihočeského kraje České Budějovice do majetku města Soběslavi takto:
2
a) pozemek parc. č. 1282/1 o výměře 175 m
v k. ú. Soběslav,
b) pozemky parc. č. 3993/14 o výměře 648
2
2
m , parc. č. 3993/15 o výměře 4 m , parc. č.
2
3993/16 o výměře 170 m a parc. č. 3993/17 o
2
výměře 115 m , vše v k. ú. Soběslav.

Dozvěděli jsme se na městském úřadu
· V červnu a červenci proběhla oprava chodníků v ulicích Jeronýmova,

Lužnická, Nerudova, Kadlecova.

· Dále byla v červenci dokončena oprava kanalizace v Jeronýmově ulici.
· V červnu byla započata akce rozšíření komunikace, prodloužení kana-

·
·
·
·
·

lizace a vodovodu v ulici Na Pískách. Dokončení stavby se plánuje do
konce července.
V červenci byly dokončeny opravy komunikací po zimě.
Probíhá II. etapa sanace zdiva v prostorách ZŠ Komenského.
Začala rekonstrukce a revitalizace náměstí I. etapa, a to ulicí Palackého, kde dojde k úpravě chodníku a vybudování nového parkoviště.
Začala výstavba propojení svákovské kotelny se sídlištěm Družstevní.
V Nedvědicích probíhá oprava opěrné zdi požární nádrže.
Jiří Weber, OVRR

Navštivte informační středisko
na náměstí Republiky 148
Získáte zde přehled o pamětihodnostech Soběslavi, ubytovacích a
stravovacích možnostech, turistice, k dispozici jsou pohlednice, které zájemcům můžeme označit speciálním razítkem se znakem Soběslavi, informační brožury o našem městě, turistické štítky na hole, klíčenky,
odznaky, turistické známky, turistické vizitky, keramické suvenýry,
pamětní mince a další upomínkové předměty.

Rekonstrukce Palackého ul.
Pro zájemce jsou denně zajištěny komentované prohlídky kostelů
sv. Petra a Pavla a sv. Víta na náměstí.
Provoz informačního střediska je v hlavní sezoně denně, otevírací
doba pondělí až neděle 9.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hodin.
Telefon 601 339 095.
Do konce prázdnin je rovněž otevřena denně od 9.00 do 17.00 h
městská věž u kostela sv. Petra a Pavla na náměstí. Součástí prohlídky
jsou expozice hodin ve „Věžním muzejíčku“ a výroby zvonů.

Novinky z IS:
Na letošní sezonu přibylo do infocentra několik suvenýrů, které můžete zakoupit pro děti, návštěvy nebo třeba jen pro své potěšení, ať jsou to
trička, hrnečky, pexeso se soběslavskými obrázky, leporelo, magnetky,
píšťalky nebo jo-ja se znakem města, vlaječky, tašky. Také máme pro sběratele novou turistickou známku a vizitku našeho hradu. Určitě i vy, Soběslavané, naše IS navštivte, jistě si vyberete vhodný dárek.
V loňském roce jsme díky vstřícnému přístupu a ochotě pana faráře
J. Hambergera poprvé zavedli komentované prohlídky kostelů sv. Petra a Pavla a sv. Víta. Zájem
návštěvníků, ale i místních občanů nás ujistil, že
je to krok správným směrem. Chtěli bychom také
velice poděkovat za spolupráci Střední škole řemeslné Soběslav. Učni oboru Umělecký kovář
pod vedením svého mistra vyrobili pro naše kostely nádherné kované kasičky, které slouží k dobrovolným příspěvkům, a obě jsou skutečně
mistrovským dílem.
-jk-
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Rozbory vody z městských studní – odběr červen 2014
Město Soběslav nechalo letos opět provést rozbory vody ve vytipovaných městských studních.
Bylo navázáno na již tradiční každoroční zvyklost informovat naše občany v tomto období před začátkem času dovolených o kvalitě alespoň některých studní v majetku města Soběslav, na které mohou při svých
procházkách po okolí města narazit.
V loňském roce byla tato zvyklost porušena z důvodu červnové povodňové aktivity, kdy nám bylo doporučeno pracovníky KHS České Budějovice vzorky vody netestovat z důvodu vzduté hladiny podzemních
vod a i možné kontaminace splachem, jakožto důsledkem povodňové
vlny.
Ovšem i letos jsme narazili na „starý“ problém - tam, kde byly vzorky
pravidelně odebírány a dle mého názoru tyto studny patřily z hlediska odběru vody soběslavskými občany k nejnavštěvovanějším - to znamená
studna „u gymnázia“, „u školky na sídlišti Míru“, „u autoservisu Váca“,
tak všechny tyto pumpy jsou poškozené a nefunkční.
Lze jen těžko pochopit, co k takovému chování některé naše „spoluobčany“ vede, jakou zvrácenou radost mohou mít z toho, že poškodí tato
jednoduchá odběrová zařízení, která mohou sloužit po řadu generací.
Rozhodli jsme se tedy pro odběr z dalších, asi již méně frekventovaných studní. Ale ani zde nebyl výsledek lepší.
Když tedy studna „u školky“ nebyla způsobilá odběru, chtěli jsme
v této lokalitě využít pro odběr studnu za panelákem u obchodu „TRIO“.
Ale tam nejen že pumpa byla tzv. stržená, tam dokonce chybí celá demontovatelná litinová část vlastního tělesa pumpy.
Nevím, kolik dostal ve Sběrných surovinách ten, kdo ji tam odnesl stovku nebo dvě? Ale naši společnou kapsu by nová pumpa stála 3-5 tisíc
včetně dalších nákladů s instalací. Ani u studny na Pršíně proti „Domečku“ jsme nebyli úspěšnější. V provozu byla z mých tipů jen studna na
„Školním náměstí“.
Upuštěno bylo opět od sledování kvality vody ve studni „u gymnázia“,
neboť náklady spojené s jejím zprovozněním nejsou adekvátní jejímu využívání. Je třeba mít ovšem na zřeteli, že tato zdánlivě nekonečná práce
(opakované zprovozňování ručních pump poškozených nenechavci) stojí
naši společnou kasu spoustu peněz, které by mohly být využity jinde a
účelněji. Rovněž odběr u pramenu pod Svákovem tzv. „U Kavalieru“ nebyl proveden. Pramínek je velmi slabý a vytéká v místech, kde v podstatě
nelze vodu nabrat, a to ani pro potřebu vzorkování.
I v letošním roce bylo využito služby Zdravotního ústavu se sídlem
v Ústí nad Labem kontaktní místo Tábor, kterým byly provedeny tzv.
“orientační rozbory”, a to v rozsahu: pH, amonné ionty, barva, TOC, dusičnany, dusitany, chloridy, suma vápník a hořčík (tvrdost), zákal, železo,
Intestinální enterokoky, Escherichia coli, koliformní bakterie a počty kolonií při 22°C.
Hodnocení vzorků bylo provedeno srovnáním zjištěných hodnot jednotlivých ukazatelů kvality vody s limitními hodnotami uvedenými ve
vyhlášce MZ ČR č. 252 v platném znění. Tam, kde byla limitní hodnota
překročena (či nebylo limitní hodnoty dosaženo), je výsledek zvýrazněn.
Ve vedlejším sloupci jsou pak limitní hodnoty uvedeny konkrétně.

složení vody je v průběhu let proměnlivé, ale nepřekračující limitní
hodnoty pitné vody. Vzorek překračuje limit podle platné legislativy
v ukazateli celkový organický uhlík (TOC).
Kromě studny na sídlišti Svákov jsou studny i pramen u kaple mikrobiologicky závadné s potvrzeným fekálním znečištěním.
Pro informovanost občanů města Soběslav uvádím provedené rozbory
u sledovaných městských studní a porovnání jejich kvality s Vyhláškou
MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření
UKAZATEL

1

2

3

Vyhl.252/2004Sb., ve znění platných předpisů-limit

pH

6

7

6,8

6,5-9,5

<0,10

0,2

<0,10

max.0,50

Barva mg/l Pt

<2

5

5

max.20

TOC mg/l

2,4

6

7,7

max.5,0

Dusičnany mg/l

21

106

9

max.50

Dusitany mg/l

<0,05

<0,05

<0,05

max.0,50

Chloridy mg/l

10

94

13

max.100

1

3,5

5

2,0-3,5

Zákal ZF(n)

0,5

22

<0,05

max.5

Železo mg/l

0,08

1,6

0,16

max.0,20

Amonné ionty mg/l

Pach
Vápník, hořčík
(tvrdost vody)
mmol/l

Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření
Vyhl.252/2004Sb.,
ve znění platných
předpisů - limit

UKAZATEL

1

2

3

Intestinální enterokoky
KTJ/100ml

0

4

0

max.0

Escherichia coli
KTJ/100ml

5

0

0

max.0

počty kolonií při 22°C
KTJ/ml

25

600

75

max.500

Koliformní bakterie
KTJ/100ml

5

0

0

max.0

Stručné posouzení městských studní:
1. Studánka u Svákovské kaple - velmi „měkká“ voda s nízkým pH
(typické pro agresivní vodu s korozivními účinky), voda má nízký obsah
organických a dusíkatých látek i chloridů. Opět zjištěna mikrobiální závadnost pramene s potvrzeným fekálním znečištěním. V průběhu let stabilní chemické složení.
Vzorek překračuje limit podle platné legislativy v ukazateli Escherichia coli, koliformní bakterie a pH.
2. Studna na Školním náměstí - voda nepříliš dobrého chemického
složení, s vysokým obsahem dusičnanů a obsahem chloridů na hranici limitu. Rovněž hladina Fe a zákal ukazují na trvalý průsak povrchového
znečištění. Vzorek překračuje limit podle platné legislativy v ukazateli
dusičnany, Intestinální enterokoky, Fe (železo), počty kolonií při 22°C,
zákal.
3. Studna na sídlišti Svákov (za domem 714/III) - voda přijatelného
chemického složení, s nízkým obsahem chloridů i dusičnanů. Chemické

1. - studna u kaple na Svákově
2. - studna na Školním náměstí
3. - studna na sídlišti Svákov
Pro vysvětlení jednotlivých ukazatelů mikrobiologického rozboru:
1) Escherichia coli: představuje hlavní indikátor fekálního znečištění,
její původ je výlučně ze střevního traktu lidí nebo zvířat. Její nález znamená, že voda přišla do styku s výkaly či zbytky živočichů.
2) Enterokoky: představují doprovodný indikátor fekální kontaminace
vody, signalizující čerstvé znečištění. Mohou ale pocházet i z jiných
nefekálních zdrojů (tlející materiál apod.)
Originál rozborů s komentářem je k nahlédnutí na OŽP MěÚ Soběslav vodní hospodářství
Ing. Marie Židová
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Seriál k novému občanskému zákoníku

Pacht
(pokračování z minulého čísla)
Pachtýř je v případě výpovědi z pachtu z důvodu změny vlastníka chráněn povinností nového vlastníka poskytnout pachtýři přiměřené
odstupné. Není dotčeno ani jeho právo na náhradu škody vůči původnímu vlastníkovi.
Pacht ujednaný na dobu neurčitou lze vypovědět v dvanáctiměsíční výpovědní době tak,
aby pacht skončil ke konci pachtovního roku.
Má se za to, že u zemědělského pachtu je pachtovní rok období od 1. října do 30. září následujícího roku. Je-li pacht ujednán na dobu delší
než 2 roky a není-li smlouva uzavřena v písemné formě, má se za to, že pacht byl ujednán na
dobu neurčitou.
Stane-li se pachtýř ze zdravotních důvodů
nezpůsobilý na pozemku hospodařit, má právo
vypovědět pacht v tříměsíční výpovědní době, i
když byl pacht ujednán na dobu neurčitou. Stejně tak, zemře-li pachtýř, má pastýřův dědic právo vypovědět pacht v tříměsíční výpovědní
době, i když byl pacht ujednán na dobu
neurčitou.
Je-li pacht ujednán na dobu určitou alespoň
3 let, může strana vyzvat ve lhůtě ne kratší než 6
měsíců před uplynutím ujednané doby druhou
stranu, aby jí sdělila, zda hodlá v nájmu pokračovat, s tím, že vysloví-li druhá strana do 3 měsíců od doručení výzvy svůj souhlas, prodlouží
se pacht o dobu, na kterou byl původně ujednán;
jinak skončí v ujednané době.
Nevrátí-li pachtýř propachtovanou věc
při skončení pachtu, náleží propachtovateli
pachtovné. Na pacht je aplikovatelné i ustanovení o nájemní smlouvě, které stanoví, že

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 6. 8. a 27. 8. od 13 do 17 h

Tel. 602 496 375

užívá-li nájemce věc i po uplynutí nájemní doby
a pronajímatel ho do 1 měsíce nevyzve, aby věc
odevzdal, platí, že nájemní (potažmo pachtovní)
smlouva byla znovu uzavřena za původních
podmínek, nejdéle však na 1 rok.
Propachtovatel má právo vypovědět pacht
bez výpovědní doby:
· propachtuje-li pachtýř věc jinému nebo ji jinému přenechá k užívání bez souhlasu propachtovatele (dosud platila právě opačná
zásada, tedy možnost nájemce dát věc do
podnájmu, nevylučovala-li to smlouva);
· změní-li pachtýř způsob užívání nebo požívání věci bez souhlasu propachtovatele (otázkou je, jak posoudit např. zatravnění
pozemku v rámci dotačních programů; do
doby, než judikatura soudů dospěje třeba
k opačnému závěru, je nutno zatravnění pozemku, popř. vysázení stromů a keřů, považovat za změnu způsobu užívání a požívání
pozemku, která vyžaduje souhlas vlastníka);
Z aplikace ustanovení o nájemní smlouvě lze
dovodit, že dalšími důvody výpovědi pachtu
bez výpovědní doby ze strany pronajímatele
jsou:
· užívá-li pachtýř pozemek takovým způsobem, že jej opotřebovává nad míru přiměřenou poměrům nebo porušuje-li závažným
způsobem své povinnosti (extrémní případy
nevhodného užívání pozemku nebo zemědělského stavení);
· nezaplatí-li pachtýř pachtovné ani do splatnosti dalšího pachtovného.
Propachtuje-li se věc společně s inventářem,
zachová pachtýř jednotlivé kusy inventáře.

JUDr. Ing. Miroslav Nosek
advokát na Městském úřadě
nám. Republiky 59, Soběslav
každé pondělí od 12:00 do 16:30
kromě 11.8. z důvodu dovolené
malá zasedací místnost č. 317, 2. p.

Na Svákově vyroste nová rozhledna
Rozhledna bude stát na okraji Svákovského hradiště, téměř na hraně stráně nad levým břehem řeky Lužnice.
Vzdálenost od okraje města bude cca 630 m. Konstrukce
rozhledny bude celodřevěná o celkové výšce 13,5 m. Tato
výška byla zvolena záměrně. Nechceme vytvořit novou
umělou dominantu krajiny, ale stavbu, která nebude při pohledu na Svákov příliš výrazná (křiklavá) a do prostoru
Svákova co nejvíce zapadne.
Stavbu provádí firma Lesostavby Třeboň, a.s. Na několika částech rozhledny byly nalezeny nedostatky, které
musí dodavatel odstranit. Termín předání rozhledny se o
několik dnů posunul a je plánován na konec července. Doufám tedy, že v době, kdy čtete tyto řádky, už můžete naši
novou rozhlednu také navštívit. Bude přístupná celoročně,
se zavedením poplatku za vstup nepočítáme.
Ing. Petr Matouš

tel. 777 794 871

Náležejí-li do inventáře zvířata, obnovuje pachtýř jejich stav s péčí řádného hospodáře.
Co se stávajícími nájemními smlouvami,
které mají povahu pachtovních smluv? Přechodná ustanovení NOZ vychází ze zásady, že
právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných se řídí ustanoveními NOZ, zatímco jiné právní poměry vzniklé přede dnem
nabytí účinnosti NOZ, tj. zejména závazková
práva, se řídí dosavadními právními předpisy,
tedy zák. č. 40/1964 Sb. Tuto zásadu však NOZ
porušuje v případě nájmu, když stanoví, že nájem se řídí tímto zákonem ode dne nabytí jeho
účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před
tímto dnem. To ovšem neplatí, dodává NOZ,
pro nájem movité věci ani pro pacht. Výklad tohoto ustanovení není úplně jednoduchý, neboť
zemědělské pozemky jsou pronajaty na základě
(často dlouhodobých) nájemních smluv, které
jsou podle definice NOZ ze své podstaty smlouvami pachtovními. Vzhledem k tomu, že smlouvy, které by byly nazvané jako pachtovní,
nemohly být od roku 1951 do roku 2013 uzavírány, neboť tento institut občanské právo neznalo, musí se zmínka o pachtu v přechodných
ustanoveních vykládat tak, že se tím myslí právě
nájemní smlouvy, které by byly dnes označeny
za smlouvy pachtovní, tudíž tyto smlouvy se
řídí dosavadním občanským zákoníkem. Ke
stejnému závěru dojdeme také u nájmu podniku, tedy terminologií NOZ pachtu závodu, jehož právní poměry se řídí dosavadními předpisy
(obchodním zákoníkem), byl-li nájem podniku
uzavřen před 1. 1. 2014.
JUDr. Ing. Miroslav Nosek, advokát
Dne 17. 7. uplynulo
5 smutných let, co nás
opustil náš nejbližší, pan
František Boháč z Vlastiboře. Děkujeme všem,
kteří si vzpomenou.
S láskou
vzpomíná rodina

Dne 24. 8. 2014 uplynou 3 roky, kdy nás
opustila paní Marie
Čížková ze Soběslavi.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Dne 2. 8. uplynou 3 roky, co nás opustil
manžel, tatínek a dědeček pan Miroslav
Žákovský. Kdo jste ho znali, věnujte mu
spolu s námi tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomene manželka Marie a dcera Monika s rodinou.
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program KD Soběslav – srpen
DOVOLENÁ V KD – 28. 7. – 17. 8. 2014
· Pátek

1. 8. VERNISÁŽ - „KŘÍŽEM“, Galerie v kostele sv. Marka .......................18.00
TANEČNÍ KURZY 1., velký sál, vstupné 30 Kč..................................18.00
· Sobota 6. 9.
Informace o pořadech a aktuálním dění v KD Soběslav: www.kdms.cz

Předplatné Podzim 2014 v KD Soběslav
Ingriš - Jakub Šafr, Pouliční zpěvačka - Rozalie
Havelková/Denisa Barešová
· Pondělí 20. října v 19.30 hod.
Divadlo Artur
Můžu k tobě?
Vtipná konverzační komedie z lékařského prostředí!!!
Děj této komedie, která je napsána pro soubor
Divadla Artur, se odehrává v psychiatrické ordinaci doktora Flojda a v místním bistru před ordinací, které vede paní Kubíčková a které slouží
jako čekárna pro pacienty…
Hrají: Kubíčková: Michaela Kuklová/Pavlína
Mourková, Vnadná: Kristýna Podzimková/Vanda Karolyi, Panenská: Bára Mottlová/Dominika Býmová, Lenka/Jana: Kristýna Janáčková/Věra Vodičková, Flojd: Jindra Kriegel,
Troufalý: Jaroslav Šmíd/Marcel Rošetzký,
Rychlý: Aleš Říha/Petr Semerád, Volný: Miroslav Šimůnek/Braňo Polák
· Středa 19. listopadu v 19.30 hod.
· Pondělí 29. září v 19.30 hod.

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

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

Taneční kurzy 2014
Taneční kurzy povedou opět manželé Alena a Jaroslav
Bolkovi z Milevska.
Začínáme v sobotu 6. září od 18 hodin, končíme Věnečkem 6. prosince 2014. Kurzovné je 1 300 Kč.
(10 x sobota od 18 – 21 hod., Prodloužená 18 – 22 hod.,
Věneček 18 – 24 hod. tj. celkem 12 sobot!)
Podrobný rozpis jednotlivých kurzů najdete na www.kdms.cz.!
Můžete se těšit na kurz stolování (není povinný)!

Vzpomínání na
uplynulých 20 let
Letošní jubilejní ročník je v tuto chvíli
úspěšně za námi. Těsně před jeho zahájením
jsem oslovila dva pány nejpovolanější, aby se
s námi podělili o vzpomínky, které je k festivalu
váží. Slovo mají Ladislav Kubeš, kapelník Veselky a jeden z organizátorů festivalu, a Miloň
Čepelka, herec, textař, scénárista, dramatik.
Dvacet let je i není mnoho, jak se to vezme.
Pro mě je to hodně. Hodně starostí i milých
vzpomínek. Na to, jak jsme v roce 1995 s festivalem začínali - to v Soběslavi hrála i Blaťácká
kapela pod vedením Oldřicha Píhy (bývalá tatínkova kapela) a o dva roky později ještě naposled dirigoval v závěru všechny zúčastněné
orchestry - a pak pokračovali až do loňského
čísla devatenáct. A letos tedy dvacátý jubilejní
ročník! Defilé orchestrů, zpěváků, mnoho tisíc
diváků a posluchačů. Radost za radostí. Nevím,
kdo a kdy tu byl přesně, ale že před deseti lety
přijala pozvání například Moravanka Jana
Slabáka a letos to zopakuje, to mě těší osobně.
A jsem si jist, že otec, jemuž by letos bylo už devadesát, má tam někde nahoře v muzikantském
ráji na tváři ten nejširší úsměv, jaký si umím
představit. Na starosti se zapomíná, potěšení
trvá. Jsem za to velmi vděčný. - Ladislav Kubeš.
Jako návštěvník jsem se na Kubešovu Soběslav dostal prvně možná před deseti, možná
před dvanácti roky. Někdy se na ni smálo slunce, jindy pršelo a bylo chladno, ale dechová
hudba to na náměstí a v srdcích obecenstva z
celé země i ze zahraničí, ba ze zámoří, vyhrála
vždycky. Bezvýhradně. Město Soběslav a oba
páni Ladislavové Kubešové si zaslouží uznání a
poděkování, kapely a jejich sólisté a všichni
okolo nich, včetně těch neviditelných, zase
zvučný a dlouhotrvající potlesk. A upřímné přání, aby to i letos jubilejně vyšlo. Budu tam a
moc se těším. - Miloň Čepelka.
-jk-

Přihlášení si mohou zajít do kanceláře KD pro průkazku a zaplatit hotově
nebo můžete zaplatit i na účet KD Soběslav č. 19–0044450257/0100 a po
telefonické dohodě vám pošleme průkazku poštou.
Těšíme se na vás v září!

Taneční kurzy pro DOSPĚLÉ
Po roční odmlce, na které jsme se v loňském roce domluvili společně
s manželi Bolkovými, letos opět otevíráme Taneční kurzy pro DOSPĚLÉ
– vždy po klasických tanečních kurzech tj. od 21.00 hodin – začínáme
v sobotu 4. října 2014 (6 lekcí)! Cena 1.200 Kč za pár.
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pokračování ze str. 1
Zahraničním hostům patřilo sobotní odpoledne. Samotné koncerty odstartovala francouzská kapela d´Rhinwagges, kterou tvoří 20
hudebníků z oblasti kolem Rýna. Následovali
hosté ze Švýcarska Buremusig Engelburg a
z Maďarska Die Kleinturwaller Musikanten.
Ani letos nechybělo taneční vystoupení dětského souboru Soběslavské mažoretky, vedeného Miluší a Vladimírem Moravcovými.
Zajímavou choreografii děvčata zvládla na výbornou a diváci právem nešetřili potleskem. (11)
Svou čtvrthodinku slávy si poté užil dětský
folklorní soubor Ráček, který vede Dana Moravcová. Malé holčičky se ani letos na velkém
pódiu neztratily a určitě mají před sebou velkou
budoucnost. (5)
Folklorní tradice u nás udržuje Soběslavská
chasa mladá, která se v letošním ročníku také
objevila a právem sklidila u publika úspěch. Jak
se sluší na takový soubor, kromě zpěvu předvedli členové na pódiu i lidový tanec. (6,7)
Další tři vystoupení patřila opět zahraničním
hostům. Z Rakouska nám přijela zahrát Niederösterreich Musikanten mit Martina, z Holandska Blaaskapel Freunde Echo a poslední
zahraniční účinkující byli z Německa a říkají si
Weinberg Musikanten. Všechny tyto kapely si
českou dechovku oblíbily a nabízejí posluchačům hudbu v té nejvyšší kvalitě.
Od osmnácté hodiny patřilo podium na soběslavském náměstí už pouze českým kapelám.
Nejprve přivedl kapelník Zdeněk Beneš Libkovanku, která letos slaví šesté výročí svého trvání. Věkovým průměrem se řadí k nejmladším
hudbám v jižních Čechách. (8)
Dále zahrála jedna z nejlepších a nejpopulárnějších moravských kapel Boršičanka. Každého milovníka dechovky nadchne vysokou
uměleckou úrovní a velmi rozmanitým, ale i náročným repertoárem.
To nejlepší z české a moravské dechovky, spojené s originálním programem staropražských písniček – to je Vysočinka! Oslavila již osmnácté
výročí založení a v současné době s ní zpívají
Dana Bezstarostová a Ondřej Kolčava. (4)

5
Dechovou hudbu Křídlovanku založil
v roce 2001 trumpetista Michal Chmelař. V repertoáru Křídlovanky nalezneme nejen klasické
dechovkové skladby, ale i skladby sólové a koncertní. Největšího úspěchu dosáhla v roce 2008,
kdy zvítězila na Mistrovství Evropy v interpretaci české a moravské dechovky v Holandsku.
Vyvrchlením sobotního dne pak bylo vystoupení populárních Babouků a Veselky. Zelené vesty Babouků s nášivkou pavouka a jejich
hru znají ctitelé dobré dechovky v celé naší republice, kapela má řadu příznivců i v zahraničí.
Hlavním úkolem Veselky je udržovat v podvědomí posluchačů skladby Ladislava Kubeše
staršího, který byl u zrodu soběslavského festivalu. Nezapomíná ani na další jihočeské skladatele Ádu Doška, Vlastu Dvořáka, Jana Lipolda,
Antonína Pechu, Jana Vlacha a další.
Lidovky si měli možnost zazpívat jejich
příznivci také v pěti obcích kolem Soběslavi.
Pravidelně tu účinkující kapely koncertují a přinášejí radost všem, kteří nemají možnost na soběslavské náměstí přijet. (10)
V neděli úderem desáté přivítal všechny přítomné starosta Ing. Jindřich Bláha spolu s kapelníkem Veselky Ladislavem Kubešem.
Sobotní moderátorské duo Martin Hlaváček a
Karel Hegner vystřídali na pódiu moderátoři
Alexandr Hemala, Blanka Tůmová, Milan Čer-

6
nohouz a Miloň Čepelka. Festivalový kolotoč se
začal znovu roztáčet naplno. (16)
Postarala se o to nejprve Černovická dechovka, která hraje v počtu 16 členů, z toho je
12 muzikantů a 4 zpěváci. Účinkuje na koncertech, festivalech, plesech, soutěžích a dalších
společenských akcích.
Manželé Homolkovi založili v lednu 2001 kapelu Březovská desítka, kterou je slyšet často ve
vysílání Českého rozhlasu, kde v dechovkové
hitparádě získala 2. místo polkou „Ztracená cestička“ a 1. místo „Tichým tangem“.
pokračování na str. 8
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pokračování ze str. 7
Mezi 12. – 13. hodinou bývá již tradičně přímý přenos do vysílání Českého rozhlasu České
Budějovice. Letos proběhl pod taktovkou Veselky, jejíž pěveckou sekci rozšířil zpěvák Radek
Klusoň.
Vstup do rozhlasu bývá také spojen s losováním soutěže Táborského deníku a Českého rozhlasu, která prověřuje vaše znalosti z oblasti

dechovek a ani letos tomu nebylo jinak. Ceny
tentokrát putovaly za šťastnými výherci do Radimovic u Želče, Hlavňova a Plané n/L. Křtilo
se také nové CD s názvem „Zpívat budu dál“, u
jehož zrodu je textař Jaroslav Hájek.
Za kmotry mu byli Jaroslav Zeman, Petr
Shýbal, Miloň Čepelka a Ladislav Kubeš. Jelikož je pan Hájek vášnivý včelař, i křest musel
být stylový – tedy medovinou. (2)

12

11

13

Hodinový přímý přenos se nachýlil k závěru
a to byl čas pro vystoupení jihočeské hasičské
dechovky Božejáci. O jejich popularitě svědčí
mimo jiné 1. místo v soutěži Polka-fest, 1. místo
na festivalu v Mikulově O zlatý hrozen jižní
Moravy, absolutní vítězství na festivalu Vejvodova Zbraslav 2002 a četná televizní či rozhlasová vystoupení.
O vynikající kvalitě nahrávek Moravanky
Jana Slabáka svědčí 6 zlatých, 1 platinová a
1 diamantová deska. Moravanka svým osobitým
pojetím vyvolala renesanci dechové hudby nejen
doma, ale i za hranicemi. Zahraniční novináři ji
lichotivě nazývají „královnou dechovky“. (14)
Další část nedělního galakoncertu patřila absolutnímu vítězi národního finále 20. ročníku
soutěže Zlatá křídlovka - Jižanům. „Získání titulu Mistr republiky dechových hudeb je pro
nás nejen obrovským úspěchem, ale současně i
motivací do další práce,“ říká kapelník a umělecký vedoucí Jižanů Miroslav Dvořák. (9)
Snad nikdo si nedovede představit Kubešovu Soběslav bez populárních Babouků, oslavujících v tomto roce již 146 let. Hrají v tradičním
obsazení jedenácti muzikantů, z nichž sedm i
zpívá. V repertoáru mají hlavně lidové písničky
pokračování na str. 9
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16
pokračování ze str. 8
se sóly klarinetů, křídlovek a baskřídlovek. Babouci natočili pro Kubešovo vydavatelství již
dvanáct MC/CD, dvě DVD a získali jednu platinovou a jednu zlatou desku. Nejnovější CD
nese název „Vracím se domů“. (12)
Předposlední vystupující hudbou na soběslavském náměstí byla profesionální dechová
kapela, která patří mezi špičkové dechové orchestry u nás a jmenuje se Krajanka. Odehrála
více než 1200 koncertů u nás i v zahraničí, natočila 35 CD a je držitelkou dvou zlatých desek. Je
také spolupořadatelem Mezinárodního festivalu
dechové hudby „Hraj, kapelo, hraj“ v Praze na
Křižíkově fontáně. (13)
Kdo jiný by měl celý festival zakončit, když
ne špičková kapela české dechovky Veselka

Ladislava Kubeše? Kapela natočila více než 50
CD, získala dvě platinové a řadu zlatých desek.
Pro letošní festival si připravila již zmíněnou
novinku věnovanou k sedmdesátinám textaře
Jaroslava Hájka „Zpívat budu dál“. (15)
Závěrečné skladby Borkovická polka, Moje
česká vlast a Od Tábora až k nám kapely odehrály pod dirigentskou taktovkou Jaroslava Zemana, Petra Stříšky a Ruth Cozzio-Studerus.
Tradiční společné vystoupení všech dechovek
zakončilo jubilejní dvacátý ročník festivalu za
vydatné podpory spokojených diváků. Nutno
dodat, že v tropických vedrech, která celý víkend panovala, to byl i od nich obdivuhodný výkon. Tak na shledanou u dobré dechovky zase
za rok na soběslavském náměstí. (3,17,19,20)
-jk19
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Festivalové zajímavosti
· V letošním roce se

představilo osmnáct
dechovek, malé mažoretky ze Soběslavi
a dále pak dětský
folklorní soubor Ráček ze Soběslavi a folklorní taneční soubor Soběslavská chasa mladá.
Celkový počet více či méně profesionálních
účinkujících se oproti loňskému mírně snížil,
ale i tak úctyhodných 281 hudebníků opět přispělo k vynikající atmosféře tentokrát jubilejního 20. mezinárodního festivalu dechových
hudeb Kubešova Soběslav 2014.
· Již dvacátým rokem se festival nekoná pouze
v Soběslavi, ale koncerty se konají i v některých obcích regionu. V rámci letošního ročníku festivalu tak čtrnáctá hodina rozezněla
návsi v Borkovicích, Klenovicích, Tučapech,
Želči a Žíšově.
· Novinek přinesl letošní festival hned několik.
Sobotní odpolední program naplnili převážně
zahraniční účinkující, jejichž podání české
dechovky okořenily místní folklórní a jeden
mažoretkový soubor. Letos k nám zavítalo
rekordních 6 zahraničních hudeb z takřka
celé Evropy a až podvečerní program s sebou
přinesl české a moravské dechové hudby.
Proto byl také sobotní festivalový den pojmenován „DNEM HOSTŮ“. Sobotní večer byl
v minulosti obvykle nazýván „Veselicí“,
ovšem jednou velkou veselicí je vlastně celý
festival, a proto jsme od tohoto názvu i časového vymezení v letošním roce ustoupili. Nedělní program se pak i nadále nesl v duchu
jednoho velkého „GALAKONCERTU“. Další
novinkou byl posun začátku sobotního programu na dvanáctou hodinu.
· Realizační tým festivalu tvořilo 51 lidí, kteří
se v letošním roce profesionálně postarali o
příjemných 3.115 příznivců dechovky. Celkem pak KDMS, jako spolupořadatel festivalu, za svou pořadatelskou kariéru, přivítal na
náměstí v Soběslavi 62.161 diváků. Vzhledem k celkovému vývoji návštěvnosti za posledních několik let je to známka stabilně
velkého zájmu o jeden z největších festivalů
dechových hudeb v České republice i přes
mírné výkyvy návštěvnosti z důvodu méně
příznivého počasí.

· Výběr toho nejlepšího z dechovek tradičně

·

·

·
·

·

·

·

·

·

·

Pořadatelé myslí i na budoucnost, už nyní si vychovávají své nástupce

·

nabídl stánek Kubešova hudebního vydavatelství, který se nacházel přímo na náměstí
v blízkosti hlavního pódia. Navíc jste mohli
zakoupit i jedinečný půllitrový keramický
korbel s logem festivalu.
Zahraniční hudby nechyběly ani na dvacátém
mezinárodním festivalu. Po vynikajících výkonech zahraničních hudeb v uplynulých letech se spousta fanoušků na zahraniční kapely
vyloženě těší. Určitě jste byli mile překvapeni,
jak si všichni zahraniční hosté poradili s převážně českými skladbami, které mají na svém
repertoáru.
Festivalové pódium patřilo samozřejmě i
folklorním souborům a již tři roky i místním
mažoretkám. Soběslavské mažoretky opět
okořenily sobotní program nejen v Soběslavi.
Rovněž třetím rokem zpestřil sobotní program dětský folklorní soubor Ráček ze Soběslavi a nesměla samozřejmě chybět ani
Soběslavská chasa mladá. Stabilně udržujeme tedy i nabídku ukázek blatských písní a
tanců v podání místních folklorních souborů.
Již počtrnácté zavlál na pódiu slavnostní prapor města Soběslavi.
Švýcarský praporečník Röbi Widmer nás
sice loni opustil, ale jeho manželka letos věnovala našemu festivalu prapor, kterým vždy
z pódia zdravil diváky. Bude tak pravidelnou
součástí „Kubešovky“ i nadále. (18)
V letošním roce by se pan Ladislav Kubeš st.,
jeden ze zakladatelů festivalu, dožil devadesáti let. Ladislav Kubeš ml. pak v létě oslaví
půlkulatiny!
Osvědčilo se již tradiční uspořádání náměstí,
a tak věříme, že vám bylo sympatické i letos a
zlepšilo vaše pohodlí a váš komfort při sledování přehlídky těch nejlepších dechovek.
Ministerstvo kultury ČR, za jehož významné
finanční podpory se festival uskutečňuje,
nám přálo i v letošním roce. Za podporu velice děkujeme.
Nedělní program již tradičně zahájil starosta
Ing. Jindřich Bláha tentokrát spolu s kapelníkem Veselky Ladislavem Kubešem.
Bezkonkurenční soutěž, která nemá ve světě
dechovky obdoby, vrcholila v neděli vylosováním výherců. I v letošním roce ji pro vás
připravili mediální partneři festivalu: Táborský deník resp. Jihočeský Deník a Český rozhlas České Budějovice. Losování hlavních
cen soutěže proběhlo v živém vysílání Českého rozhlasu ze soběslavského náměstí v neděli mezi 12. a 13. hodinou.
Dalším mediálním partnerem festivalu bylo i
v roce letošním internetové Rádio dechovka a
časopis věnovaný dechovce Naše muzika.
Mimochodem reklamou festivalu jsou i amatérské filmové záběry z festivalového dění,
které se pravidelně objevují na internetových
video serverech. Internet se tak stává i součástí života dobré dechovky. V letošním roce
se zároveň zmínka o festivalu objevila i na
populární jihočeské televizní stanici.
K výborné dechovce neodmyslitelně patří
výborné pivo. Oficiálním pivem festivalu byl
Gambrinus. Pro fajnšmekry přivezli Plzeňští

ze svých sklepů i dvanáctku Prazdroj a další
produkty z portfolia pivovaru.
· Dvacátý ročník nepřinesl žádné výrazné
změny a zároveň zachoval tradice. Příznivé
vstupné opět zůstalo, tak jak již několik let,
nezměněno. Doufáme, že více jak dvacet víkendových hodin plných dobré dechovky
bylo pro vás opravdovým zážitkem.
Nezapomeňte, že příští – již jedenadvacátý –
ročník se bude konat opět na soběslavském
náměstí tradičně třetí (celý) červencový víkend, což připadá na sobotu a neděli 18. a 19.
července 2015.

Poděkování
Velký dík patří městu Soběslavi. Bez podpory radnice v čele se starostou Ing. Jindřichem
Bláhou by se mohl festival na malebném soběslavském náměstí jen stěží uskutečnit.
Děkujeme firmě Správa města Soběslavi,
spol. s r.o. Obětavá pomoc zaměstnanců a jednatele Vladimíra Falady tradičně napomáhá
hladkému průběhu festivalu.
Děkujeme Vodní záchranné službě Soběslav
za zdravotní zajištění festivalu.
Děkujeme také všem občanům města Soběslavi za shovívavost při problémech, které jim
mohla realizace festivalu způsobit.
Slova díků si samozřejmě zaslouží i všichni
partneři festivalu, bez jejichž přispění bychom
mohli festival jen stěží uskutečnit v současné
podobě a všichni další, kdo s jeho realizací ať
přímo či nepřímo pomáhají.

Partneři festivalu:

Generální partner
Gambrinus – oficiální pivo festivalu
· OSA – Ochranný svaz autorský pro práva

k dílům hudebním, o.s.
Spilka a Říha spol. s r.o., Soběslav
Impregnace Soběslav spol. s r.o., Soběslav
Jihostav spol. s r.o., Soběslav
Motor Jikov Group a.s., České Budějovice
Rašelina a.s., Soběslav
STRABAG a.s., České Budějovice
Autoservis Jindra spol. s r.o., Soběslav
ČEVAK a.s., České Budějovice
TIP N+V, spol. s r.o., Soběslav
SITA CZ a.s., Praha
Optika D+P s.r.o., Soběslav
T.O.D.O.K. spol. s r.o., Klenovice
Kooperativa pojišťovna, a.s.
Vienna Insurance Group
· ENVI-PUR spol. s r.o., Praha
· Jednota o.d., Tábor
· František Mikula, Soběslav
· Computel CZ spol. s r.o., Soběslav
· Květiny Anna Fleková, Soběslav
· Prádelna u Milušky, Soběslav
Mediální partneři:
Český rozhlas České Budějovice, Táborský Deník, Rádio dechovka, Naše muzika
Finanční podpora:
Ministerstvo kultury České republiky, Jihočeský
kraj, město Soběslav,
Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, ministr
průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Mgr. Petr Valeš, ředitel KDMS
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Ohlédnutí za Setkáním s hudbou v Soběslavi 2014
Vážení přátelé,
část prázdnin je za námi a s nimi také Setkání
s hudbou v Soběslavi 2014. Šestý ročník tohoto už
velmi pěkně zavedeného a tradičně dobře navštěvovaného hudebního festivalu, ale také interpretačních
kurzů komorní hudby, lze opět po všech stránkách
zhodnotit jako mimořádně příjemný a úspěšný.
Hudební dílny se zúčastnilo přes čtyřicet studentů – mladých profesionálů, a celkové číslo návštěvníků koncertů festivalu hravě přesáhlo 1.500.
V rámci kurzů se mohli studenti věnovat houslím (lektoři Jiří Fišer a
Štěpán Ježek), viole (Vladimír Kroupa), violoncellu (Tomáš Strašil), klavíru (Tomáš Víšek), varhanám (Jan Steyer), zpěvu (Zuzana Lászlóová) a
komorní souborové hře (Vladimír Kroupa).
Festival byl zahájen již tradičním úvodním „putovním“ koncertem
lektorů kurzů ve čtvrtek 3. 7. v kostele sv. Víta a v KDMS, v pátek 4. 7.
počasí přálo koncertu na terase městské knihovny, kde vystoupilo
Saxofonové kvarteto Bohemia.
Večer Hudby pro duši i ducha se konal v sobotu 5. 7. poprvé v kostele
sv. Petra a Pavla. Poctu zejména české sakrální tvorbě vzdala mezzosopranistka Karolína Berková-Bubleová, sopranistka Hana Žvachtová, flétnistka Markéta Stivínová, varhaník Přemysl Kšica, violoncellista Tomáš
Strašil a kytaristé Pavel Steffal a Taťána Klánská.
V neděli 6. 7. byl koncert umístěn do Galerie sv. Marka, kde zazněla
houslová dueta v průběhu staletí v podání Jany Ludvíčkové a Ondřeje
Lébra.
V pondělí 7. 7. se uskutečnil jeden z nejočekávanějších koncertů, kdy
do Galerie sv. Marka přijal pozvání světoznámý kytarista Štěpán Rak se
svou magickou kytarou. Koncert předčil očekávání a do galerie se vměstnalo neuvěřitelných 255 návštěvníků.
V úterý 8. 7. se trošku pokazilo počasí a koncert skvělého kvarteta
Epoque Quartet se nemohl odehrát na terase městské knihovny, byl tedy
přemístěn do Galerie sv. Marka.
Středa 9. 7. byla ve znamení hudby českého středověku - v kostele sv.
Víta zazněly skladby a písně ze středověkých kancionálů v podání známého etnomuzikologa Vlastislava Matouška a Scholy specialis familiae.
Ve čtvrtek 10. 7. se měl konat koncert vokálního kvarteta The Swings
na terase městské knihovny, ale pro trvající nepřízeň počasí byl přesunut
do Galerie sv. Marka. Swingový večer připravili tentokrát pánové v doprovodu klavíristy Jiřího Růžičky, kontrabasisty Víta Fialy a milého
hosta, výborné jazzové zpěvačky Terezy Rajnincové.
V pátek 11. 7. pak zazněla na „open air“ městského koupaliště také
trošku jiná hudba, než na jakou byli návštěvníci „Setkání“ doposud zvyklí
- na netradičním a neformálním letním koncertu se dostalo na známé pop
rockové a folkové písničky od šedesátých let po současnost v podání „Domácí kapely“ čili bandu složeného z členů, přátel a spolupracovníků
„Setkání“.
Festival už tradičně zakončilo Matiné v koncertním sále ZUŠ a závěrečný koncert účastníků kurzů v sobotu 12. 7., na němž studenti předvedli
skutečně vysokou kvalitu svého hudebního umění i lektorského vedení
kurzů.

Letošní ročník soběslavského „Setkání“, stejně
jako všechny předešlé, jsou úspěšné především díky
vzájemné spolupráci organizátorů – sdružení Setkání s hudbou, města Soběslavi, KDMS a soběslavské
ZUŠ, a také všech lektorů, účastníků kurzů a
v neposlední řadě diváků a návštěvníků.
Za „strategické“ čili finanční partnerství a participaci velmi děkujeme také všem našim ostatním partnerům, mezi něž
patří Nadace Život umělce, Nadace Český hudební fond, OSA, Rašelina
Soběslav a.s., GOLDIM s.r.o., České houby a.s., GrECo JLT Czech Republic s.r.o., produkční agentury Blue Season Art Agency a Tanja Classical Music Agency, Reklamní ateliér s.r.o., Ateliér Kročák architekt, a
mediálními partneři festivalu Český rozhlas České
Budějovice a Týdeník Rozhlas. Z dobrovolného vstupného, tedy Vašich laskavých
příspěvků (vybralo se letos
na osmnáct tisíc korun!),
byla pokryta část nákladů,
které pořádáním festivalu a
hudebních kurzů vznikají.
Bylo nám potěšením se opět
setkat v Soběslavi s hudbou
a už teď se těšíme na příští,
7. ročník, který se uskuteční ve dnech 2. – 12. července 2015!
Petr Hanzlík
umělecký ředitel
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NOVINKY Z KNIHOVNY
SOBĚSLAVSKÉ PRVŇÁČKY PŘIVÍTAL KRÁLOVSKÝ DVŮR
Ve dnech 24. a 25. června se v soběslavské knihovně konalo slavnostní
pasování všech 107 soběslavských prvňáčků na titul čtenáře. Tohoto dů-
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ležitého úkolu se zhostily studentky třetího ročníku knihovnictví ze Střední školy obchodu, služeb a řemesel z Tábora. Prvňáčky přivítal královský
dvůr v čele s královnou a poté, co děti prokázaly, že jsou tohoto titulu hodny a slavnostně složily čtenářskou přísahu, byly přivítány mezi ušlechtilé
čtenáře. Tato akce se koná každoročně za účelem podpory čtenářství u
dětí na základních školách.
Pavlína Marková, studentka knihovnictví
SOBOTNÍ PROVOZ
Během letních prázdnin je městská knihovna otevřena také každou sobotu od 9 do 13 hodin.
IRISDIAGNOSTIKA
Pravidelně naši knihovnu navštěvuje irisdiagnostik Jitka Hanzalová. Provádí přesnou diagnózu hlavních příčin zdravotních potíží z oční duhovky
u dětí i dospělých a následně navrhuje jejich řešení. Individuální konzultace budou v srpnu v úterý 5. a 19. 8. Na vyšetření je třeba se předem objednat na tel. 732 867 571.
Alena Fremrová

Pozvánka do Galerie v kostele sv. Marka
Zveme na výstavu „Křížem
aneb Zamyšlené artefakty“,
která bude zahájena vernisáží v pátek 1. srpna v 18 hodin
a potrvá do 31. srpna 2014.
Srpnová výstava v Galerii bude kolektivní a
bude zaměřena monotematicky. Typickým
symbolem pro kostelní galerijní prostor je zcela
jistě kříž. Tento motiv si ke zpracování vzali za
svůj pedagogové Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích a Ateliéru výtvarné přípravy
Univerzity v Pardubicích. Kromě své pedagogické činnosti se věnují vlastní autorské umělecké tvorbě, kterou prezentují i v zahraničí. Pro
výstavu v naší galerii vytvořil kolektiv autorů
artefakty, jejichž jednotícím prvkem je symbol
kříže. Výstava objektů z kamene, skla i kovu,
maleb, kreseb a grafik různými způsoby ukazuje
velmi široké spektrum autorských interpretací
daného tématu. Na výstavě se představí deset
autorů.
Malířské kompozice Petra Brožky se vyznačují úsporností záběrů a kompozice a využíváním různých technik kladení barev. Radko
Chodura se zabývá malbou, barevným reliéfem
a výtvarným řešením v architektuře. Charakteristickým rysem jeho obrazů je práce se strukturou, formou a jemnou barevností. Josef Lorenc
se zabývá keramikou, užitou tvorbou, grafikou a
kresbou. Jeho sochařské realizace z kamene a
keramické reliéfy jsou komponovány jako kontrast monumentálních forem a jemných detailů.
V naší galerii již opakovaně vystavující malíř
Roman Kubička se věnuje převážně figurální
malbě a příležitostně i ilustraci. Je autorem s nezaměnitelným expresivním výrazem, specifickým kompozičním námětem i zvláštní
barevností. Jaromíra Němcová se realizuje v sochařské a grafické tvorbě. V grafice kombinuje
klasické postupy s netradičními technikami.
Aleš Pospíšil tvoří své grafiky využitím klasických hlubotiskových technik. Věnuje se také
malbě. Výtvarnými obory Dominiky Sládkové

jsou malba, kresba, grafika a intermediální
tvorba. Spolu s Petrem Sládkem se věnují tematickým cyklům, autorské knihy zpracovávají
klasickou i experimentální formou. Věra Vejsová se věnuje kresbě, malbě, volné tvorbě a autorskému designu skla. Využívá tzv. technologii
fusingu, která umožňuje kombinacemi řezaných
prvků vytvářet různorodé struktury a tvary. Lenka Vilhelmová se zabývá malbou, kresbou, grafikou, autorskou knihou a tvorbou objektů.
Aplikuje různorodé grafické techniky do vícenásobných přetisků s prořezávanými matricemi,
s velmi strukturálním hlubotiskovým provedením. Zesiluje tím působení barvy i struktur.
Kříž je symbolem historie evropské kultury.
Vystavující autoři „vnímají soubor vystavených
prací jako nenásilnou připomínku toho, abychom i v téměř idylickém čase léta nezapomínali, že nejen historie minulá, ale i přítomný čas
léta je pro mnohé lidi a území obdobím těžkých
zkoušek“.
Galerie je otevřena ve dnech úterý – neděle v
10-12 a 13-17 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ak. soch. Václav Hrůza, kurátor výstavy

VCC Soběslav Vás zve na již třetí ročník
orientační soutěže historických vozidel
v Soběslavi, která je letos zařazena do seriálu
závodů Mistrovství ČR Pohár historických
vozidel AVCC AČR:

O Pohár města Soběslavi
dne 6. září 2014
Prezentace vozidel bude probíhat od 8:00 do
9:45 h na náměstí v Soběslavi. Soutěž začíná
v 10.00 výstavou vozidel před startem do orientační jízdy. Start orientační jízdy bude v 12.00
přímo z náměstí v Soběslavi. Účastníky čeká
během jízdy příjemná cesta klidnou krajinou s
bohatým programem. Soutěž ukončíme v kempu Orion v Roudné. Kulturní program a občerstvení jak na náměstí v Soběslavi tak v cíli
soutěže zajištěno.

o

Soutěž pořádá Veteran Car Club SOBĚSLAV
v AČR ve spolupráci s městem Soběslav a za
podpory řady partnerů.
Informace, podmínky účasti a přihlášky na
soutěž naleznete na webových stránkách
www.VCCSOBESLAV.WEBNODE.CZ

o

Případné další informace a dotazy zasílejte
emailem: vccsobeslav@seznam.cz nebo nás
kontaktujte na tel. 776 230 867 či 606 753 503

Uzávěrka přihlášek prostřednictvím
elektronické pošty je 30. 8. 2014.
Startovné:
· Vozidlo do r. v. 1945 včetně + posádka:

Autor: Josef Lorenc, 2006

zdarma
· Vozidlo od r. v. 1946, avšak minimálně 30
let staré + posádka: 250 Kč
Jídlo před startem a po dojezdu i pro spolujezdce je zajištěno a je v ceně startovného!
Těšíme se na setkání s Vámi na naší soutěži
po dovolených na počátku září 2014.
Petr Sluka
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návštěvě výstavy. Nenechte si ujít příležitost
vidět tuto poutavou a zajímavou výstavu!

DŘEVO OŽÍVÁ
Zatímco končící výstava Obnovená krása
představuje dřevo v podobě historického nábytku, plastik či třeba starého táborského vodovodu, výstava následující ho ukazuje jako
materiál, z něhož svá díla tvoří současní umělci. Vernisáží v pátek 15. 8. od 18:00 hodin
v Rožmberském domě zahájíme průřezovou
prezentaci tvorby Jaroslava Rodka z Matějovce
v oblasti České Kanady. Tvoří dřevěné plastiky
nejčastěji ze starých trámů, jimž tak dává nový
život. Jeho postavy ze dřeva, vyjadřující rozličné pocity a rozpoložení, doplní soubor barevných dřevomaleb s přírodními motivy Tomáše
Záborce ze Slaného. Přijďte se podívat, jak dřevo ožívá! Výstava potrvá až do 30. září.

SOBĚSLAVSKÝ POKLAD
K VIDĚNÍ DO 10. 8.

Soběslavský poklad před restaurováním
Jak jsme Vás již informovali, do 10. 8. je
možné v Rožmberském domě zhlédnout výstavu Obnovená krása, představující záslužnou
práci restaurátorů a konzervátorů, díky nimž
získávají mnohé sbírkové předměty svou původní podobu. Uvidíte postupy restaurování archeologických nálezů, lidový i měšťanský
nábytek, sakrální plastiky, cínové předměty i
neobyčejně cenné ukázky z našich historických
knihovních fondů – starý tisk z knihovny Petra
Voka či Pražskou bibli, nejstarší tištěnou kompletní bibli v českém i jakémkoli slovanském jazyce. Součástí výstavy je také první soběslavská
prezentace zhruba poloviny mincí tzv. Soběslavského pokladu, který nalezl a muzeu předal v
létě 2008 pan František Dedek. Byli jsme moc
rádi, že jsme mohli pana Dedka společně se
členy rady města Soběslavi přivítat 24. 6. na

1

V srpnu jste (a to i se svými dětmi zváni) na
následující přírodovědné exkurze v táborském
regionu:
· Houby na hrázích rybníků turovecké

soustavy
exkurze za letními druhy hub rostoucích
na hrázích rybníků Jezero, Starý Kravín a
především Luční
vedoucí: Pavel Špinar
sraz: Kozí hrádek, bufet, 9:00
sobota 30. 8.

· Netopýří noc na hradě Šelmberk u Mladé

Jaroslav Rodek – V kruhu

KRAJINY A ZÁTIŠÍ
ANTONÍNA HANZALA
Za uměleckým zážitkem Vás během srpna a
září zveme také do Weisova domě ve Veselí n. L.

Vožice
odchyt netopýrů do sítí a jejich sledování
ultrazvukovými detektory, ukázka ochočených handicapovaných netopýrů, promítání a doprovodný program pro děti
vedoucí: RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D.
sraz: hrad Šelmberk u Mladé Vožice, 20:00
Do muzeí i do přírody Vás srdečně zvou
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček

VZP pokračuje v nové
úřadovně v úterý

“TVORBA V DIALOGU NOVÉHO S KLASICKÝM”.
Součástí výstavy bude i prezentace
Společnosti Parkinson a Parkinson-Help,
organizací, které pomáhají lidem
trpícím Parkinsonovou nemocí.

PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM

sobota 16. 8.

Římskokatolická farnost Soběslav zve do kostela sv. Víta a do knihkupectví
U sv. Víta na výstavu grafik Zdeňka Marie Hrocha (1) tvořených
digitální technikou a na enkaustické obrázky Jany Večlové (2).

Výstava potrvá do konce srpna.

Své krajinomalby a zátiší tu představí Antonín
F. Hanzal z Lomnice nad Lužnicí. Téměř celý
svůj umělecký život zasvětil romantickému jihočeskému kraji, který si ho nadobro podmanil.
Malířsky si vychutnává starobylé duby na hrázích rybníků, podmanivou přírodu ve všech obdobích, práci rybářů, vesnickou architekturu i
pohodová zátiší. Do výstavních prostor veselského muzea se A. Hanzal se svými pracemi vrací
pravidelně již od roku 1996 a vždy se setkává
s pozitivním hodnocením návštěvníků, o čemž
svědčí i mnohé zápisy v návštěvních knihách, v
nichž se objevují zápisy typu „pohlazení po
duši“. Zájemci se mohou s obrazy A. Hanzala seznámit do 30. září.

2

Dva dny v měsíci mohou klienti využívat
služeb nového pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny, které je otevřeno v prostorách MěÚ Soběslav, náměstí Republiky 59,
v zasedací místnosti, 2. patro, č. dv. 317.
Úřadovna nabízí v těchto prostorách obyvatelům města sběr všech dokumentů a také
poradenskou činnost.
Klienti ji mohou navštívit vždy od 11:30
do 15:00 hodin pravidelně každé 1. a 3. úterý
v měsíci, v srpnu bude z důvodu dovolené
dne 19. 8. pracoviště VZP v Soběslavi uzavřeno. Otevřeno bude pouze 5. 8. 2014.

Paprsky v kostele sv. Petra a Pavla
Ve středu 16. 7. se konal v kostele sv. Petra a Pavla koncert křesťanské hudební skupiny Paprsky.
Jsou to zpěváci a muzikanti z celé Moravy. Hrají hlavně vlastní tvorbu. Jejich perfektní pěvecké výkony i výkony kapely a sólových nástrojů byly velkým zážitkem. Nadšení mladých hudebníků se
přenášelo na diváky, kteří v závěru litovali, že koncert již končí. Dobře, že se během svého letního
čtrnáctidenního turné zastavili v Soběslavi a zanechali v návštěvnících nezapomenutelné dojmy.
Doufáme, že nás skupina Paprsky v budoucnu opět navštíví.
Mgr. Marta Šenová
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Duhové okénko
Hrajeme si s novým MAGIC BOXEM

Hnědá třída pro děti předškolního věku je vybavena
různými hračkami, didaktickými pomůckami odpoví-
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dajícími věku, počítačem s promítacím plátnem a nyní nově i MAGIC
BOXEM. Je to interaktivní mobilní zařízení bez nutnosti instalace, které
naučí děti zábavnou formou pracovat s moderními technologiemi. Děti
s nadšením uvítaly nové možnosti hry, kreslení, počítání, zajímavé řešení
různých úkolů, poslech hudby, zvuků atd. To vše navíc na zemi, v poloze
dětem přirozené, blízké a bezpečné. MAGIC BOX je vybaven počítačem
i internetem a jistě bude sloužit jako výborný zdroj zábavy i výuky zároveň. Tuto možnost naše škola získala díky úspěšnému projektu podpořenému z MŠMT, který je zaměřen na předčtenářskou gramotnost dětí a
logopedickou prevenci. Název projektu ,,Neobyčejné příběhy pejska Broka“ je součástí Školního vzdělávacího programu a naším záměrem je
zkvalitnit připravenost dětí předškolního věku v oblasti komunikativních
dovedností před vstupem do ZŠ.

Rozloučení s předškoláky
S naší MŠ se v tomto školním roce rozloučilo celkem 75 dětí, které nastoupí po prázdninách do prvních tříd ZŠ. Za dobu docházky do školky
děti vyrostly, navázaly nová přátelství, naučily se mnoho nového, užily
legrace. Nyní nastal čas loučení. U někoho se zaleskla v oku i slzička dojetí. Chtěli bychom také vzpomenout na rodiče našich předškoláčků. Patří
jim upřímné poděkování za spolupráci a za vstřícné jednání s celým personálem školy.
zaměstnanci MŠ DUHA

Zprávičky ze
ZŠ E. Beneše

Zájezd do Velké Británie

Atletická olympiáda mládeže
Ve dnech 17. a 19. 6. se v Táboře uskutečnila atletická olympiáda mládeže, ve které naše
škola obsadila krásné páté místo.
Nejlepší výsledky jednotlivců:
· J. Soukup - 2. místo ve skoku vysokém,
4. místo - běh na 60 m
· D. Mináriková - 2. místo v běhu na 800 m
· V. Šírová - 3. místo ve vrhu koulí
· štafeta ml. žáků (Chlaň, Čipera, Soukup, Petrů) - 3. místo
· J. Čipera - 4. místo ve skoku dalekém,
4. místo v běhu na 1000 m
· D. Chlaň - 5. místo v běhu na 1000 m
· štafeta st. dívek (Turková A., Turková N.,
Mináriková, Škvárová) - 4. místo.
Blahopřejeme.
Mgr. Dana Vorlová

Zájezd do Velké Británie
V neděli 8. června se žáci naší školy vydali
na poznávací zájezd do Velké Británie. Kromě
Londýna jsme navštívili také města Brighton a
Windsor.
Abychom se dostali přes kanál La Manche,
využili jsme cestou do Anglie trajekt a při návratu z ostrova Eurotunel. Cesta byla dlouhá a
únavná. Asi v šest hodin ráno jsme přijeli do
francouzského přímořského města Calais, odkud jsme vyrazili trajektem na zhruba hodinu a
půl dlouhou cestu. V Anglii jsme byli v půl
sedmé ráno britského času. Jako první jsme navštívili městečko Windsor, kde se nachází britské
královské letní sídlo. Odpoledne patřilo zábavě
v Legolandu. Večer jsme přejeli do Catfordu,
kde na nás čekaly naše hostitelské rodiny.
Celé úterý jsme se procházeli po Londýně.
Naše kroky směřovaly od Big Benu přes
Westminster Abbey, dále do st. James´s parku
k Buckinghamskému paláci, kde jsme zhlédli
střídání stráží. Dále jsme přejeli metrem k Hamleys, největšímu hračkářství v Evropě. Potom
jsme pokračovali do Madame Tussauds, muzea
voskových figurín. Zde návštěvníci mohou ob-

Zakončení školního roku - náročný cyklistický výlet
divovat nejen současné „hvězdy“, ale i třeba britskou královskou rodinu, slavné spisovatele,
vynálezce a objevitele nebo superhrdiny z Avangers. Dále jsme se přesunuli k Trafalgarskému
náměstí. Navečer jsme přijeli do rodin.
Ve středu jsme vyrazili k nádherným bílým
útesům Seven Sisters na pobřeží Anglie. Poté
jsme přejeli do Brightonu, kde jsme navštívili
Sea Life – mořské akvárium. Také jsme si prošli
staré brightonské uličky a pak se všichni vydali
na nákupy.

Ve čtvrtek jsme navštívili londýnský Tower,
Tower Bridge a metrem jsme se přesunuli do
londýnského centra City, kde jsme si prohlédli
památník. Ten připomíná velký požár, který v roce 1666 zničil značnou část Londýna. Odpoledne jsme přejeli do Camden Town, kde jsme
dostali dlouhý rozchod na nákupy. V Camden
Town se líbí především mladým lidem kvůli jeho
extravaganci. Po utracení všech liber jsme přejeli k London Eye, kde jsme měli zamluvenou
pokračování na str. 15
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ZŠ Komenského
Poděkování
Poslední týden před vysvědčením prožily děti prvních tříd ZŠ Komenského
dvě krásná školní dopoledne.
První z nich se událo v místní knihovně, kde
byly děti pasovány na čtenáře. Byl zde přítomen
celý královský dvůr, který se postaral o zábavnou práci dětí ve skupinách. Poté následovalo

Středověké putování

á

Každý rok připadá na poslední školní den
odjezd na letní tábor do nedaleké Dírné. Jinak
tomu nebylo ani letos, a tak jsme v pátek 27.
června odpoledne vyrazili. Aby bylo možné tábor uskutečnit, musely se opět týden předem na
louce postavit stany, přivézt a připravit všechny
potřebné věci a to důležité … celý tábor až do
příjezdu dětí hlídat!
Letošní rok byla pro děti připravena celotáborová hra v duchu středověkých rytířů. Děti si
vyzkoušely výrobu luků a šípů, s nimiž pak proběhla soutěž o nejlepšího lukostřelce, stavění
erbů v lese, vodní bitvu o území, závody na lodích, střelbu ze vzduchovky, hledání ztraceného
pokladu, karneval a spoustu dalších her a soutěží. Samozřejmě nesměl chybět turnaj ve vybíjené a ve fotbale. Nejvíce děti zaujala hra ,,nesení
vody“ od vzdálené části rybníka, kterou musely
jako oddíl donést do tábora v malých skleničkách, ešusu a oddíloví vedoucí pouze v mělkém
víčku. Cesta byla obtížná, pokácené stromy a
těžký terén nám ztěžovaly cestu, ale nakonec
jsme téměř všichni vodu do tábora donesli. Počasí nám přálo, proto nechybělo koupání

Český zahrádkářský svaz
Soběslav oznamuje, že od září
zahajuje moštování ovoce.
Přesné termíny zveřejníme
v příštím čísle Hlásky.

slavnostní pasování na čtenáře a slib, že se
budeme o knihy hezky starat.
Další dopoledne obě třídy strávily v Senior
domě. V připraveném programu nechyběly soutěže s hudební tematikou, opékání vuřtů a také
sportovní klání. Děti dostaly občerstvení, medaile, ušité dárky od babiček. Navíc si odnesly
spoustu pěkných zážitků.
Moc děkujeme za příjemné prožití školních
dnů, kdy už všichni netrpělivě očekávali prázdniny.
I. Klimešová, L. Hrušková

v přilehlém rybníku Karvánek, vodní hry a výlety
na Červenou Lhotu a do Dírné, které jsme absolvovali ve vlastnoručně zdobených varkočích.
Na závěr tábora byl připraven velký oheň, na
jehož stavbě se podíleli i malí rytíři. V podvečer
byly vyhlášeny výsledky celotáborové hry. Dětem byla předána sladká odměna, diplomy a
všemi oblíbené medaile. Nakonec jsme si všichni u ohně zazpívali za doprovodu kytary. Letošní tábor jsme si spolu s dětmi velice užili a opět
se těšíme na příští rok.
Velké poděkování patří všem, kteří se starali
o plynulý průběh tábora a umožnili jeho uskutečnění – pánové Průša, Wratislav a Moravec,
Zemědělské družstvo Pluhův Žďár, Obecní úřad
Dírná, všichni rodiče pomáhající při stavbě tábora a samozřejmě hlavní vedoucí tábora Kamil
Rosa, táboroví vedoucí a instruktoři, kuchaři a
další pomocný personál.
V předchozích letech tábor pořádala 25. PS
Soběslav, která na konci loňského roku ukončila svoji činnost, a vznikl nový Spolek Karvánek.
V praxi se jedná o stále stejné organizátory,
pouze pod jiným názvem.
Členové Spolku Karvánek
Konzultant zdravé výživy a alternativní
medicíny Miroslav Němec bude
v Soběslavi, v ulici Nerudova
- Pekárikovi /naproti pekárně
v sobotu 2. 8. od 9 hodin.
V září se konzultace z důvodu dovolené
nekoná, v říjnu bude 4. 10.
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Zprávičky ze ZŠ E. Beneše
dokončení ze str. 14
vyhlídkovou jízdu. Navečer jsme se vydali zpět
do České republiky.
Zájezd se všem líbil a všichni se vrátili domů
šťastní, plní dojmů a zážitků.
Michaela Marečková 8.A

Zakončení školního roku
a naše poděkování
Konec školního roku jsme my, žáci 8.B ZŠ
E. Beneše, završili dvoudenním výletem na
konci června. První den jsme navštívili Adrenalin park Hluboká nad Vltavou. Zde nás čekala
řada atrakcí. Nejtěžší bylo překonat lanovou
dráhu zavěšenou vysoko nad zemí. Na jejím
konci jsme měli možnost svézt se nad celým
areálem na 220 m dlouhé lanovce. Dále nás čekal velmi pěkně zařízený minigolf, obří houpačka a skákací boty. Samozřejmostí bylo
občerstvení v místní restauraci.
Následující den jsme v doprovodu našich učitelů a jednoho rodiče absolvovali náročný cyklistický výlet o délce téměř 60 km. Cesta vedla
přilehlými vesnicemi. Ve Veselí nad Lužnicí
jsme nenechali bez povšimnutí cukrárnu a další
velká zastávka na oběd byla v restauraci Pecák,
kde jsme si dali výborný oběd. Poté jsme už překonávali jen vysilující cestu domů. Všichni byli
unaveni, ale výlet jsme si báječně užili!
Za organizaci obou výletů jménem naší třídy
děkujeme třídní učitelce Šárce Zasadilové.
Adéla Pokorná a Karolína Průšová
žákyně 8.B ZŠ E.Beneše

Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly v červenci:
· John Green: Hvězdy nám nepřály
· Kate Mortonová:
·
·
·
·

Tajemství letního odpoledne
Zdeněk Pohlreich: Rozpal to, šéfe!
Nora Robertsová: Rudý šál
Jonasson: Stoletý stařík
Jonasson:
Analfabetka, která uměla počítat

Výkup kožek
Pondělí 4. 8. 2014 u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 h

Chválíme
Paní doktorce Fialové udělal velkou
radost malý Matěj
Vyhlídka, když jí
do ordinace přinesl obrázek červa Matěje, a nejen to, on k tomu
napsal i následující pohádku:
Byl jednou jeden strom a neměl žádná jablka,
ale jednoho dne mu vyrašila poupata a z poupat
vyrašily květy. Jednou odkvetly a další den měl
strom 20 jablíček. Náhle ale zafoukal silný vítr a
jedno jablíčko shodil a v něm si udělal domeček
červ Matěj.
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Děkujeme všem Soběslavanům za podporu - vážíme
si Vaší pomoci! I díky Vám se v naší I MY, o.p.s. od
začátku roku podařilo:
· uspořádat jarní pobyt v přírodě pro osm rodin dětí
s postižením
· poradkyně uskutečnily v rodinách 118 konzultací (a další konzultace
v mateřských a základních školách)
· administrujeme sbírková konta, a tak 3 děti (Adélka, Kryštof a Daník)
s dětskou mozkovou obrnou absolvovaly nákladný rehabilitační pobyt zlepšující jejich pohyblivost
· 5 celoodpoledních setkání pro rodiny dětí s postižením zajištěných
dobrovolníky a poradkyněmi
· pro veřejnost jsme připravily divadelní představení se S. Stašovou, závod plastových kachniček a malou paralympiádu Zkusme to spolu
Co dále připravujeme pro rodiny i veřejnost, si přečtěte na
www.imy-sdruzeni.cz. Například již nyní si můžete zamluvit či koupit
vstupenky na dobročinné představení fenomenálního Járy da Cimrmana,
Posel z Liptákova! Volejte či pište na projekty@imy-sdruzeni.cz, telefon
775 162 898. Cena je 150 Kč a od konce srpna budou vstupenky i v Kulturním domě města Soběslav a v Antikvariátu Bastion v Táboře.
Posla z Liptákova zahraje 12. října od 19 hodin v Kulturním domě
v Soběslavi oblíbený divadelní spolek z Tábora Na šikmé ploše. Přijďte,
nebudete litovat! Pomůžete zajistit terénní služby pro děti s postižením a
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jejich rodiny a pobavíte se - shledáte, že “svěrákovci” mají vynikající
nástupce!
Děkujeme a přejeme krásný zbytek léta plný odpočinku, přátel a pohody a těšíme se na příští setkání. Všichni z I MY, o.p.s.
Klára Csirková, koordinátor

Malé zastavení za uplynulým měsícem
Jak krásně umí prožít lidé s různými nemocemi a různého věku společně týden plný radosti, smíchu, písniček, veselí a pohybu!
Malá vesnička Soběšice u Sušice zasazená do překrásné šumavské přírody ožila v polovině měsíce června příjezdem bezvadné party osob se zdravotním postižením z Tábora, Soběslavi a jejího
okolí. Tak jako každý rok jsme sem přijeli zlepšit si fyzickou kondici, posílit své sebevědomí, načerpat a nasát atmosféru krásné Šumavy a na chvíli zapomenout na své všední starosti a bolesti.
Rádi se vracíme do známých míst, kde je nám dobře a máme již své dobré přátele.
Po krátké chvíli se z nás stala úžasná parta, která denně vstávala do prosluněného dne s písničkou
a opět s písničkou šla spát. Každý den měl svůj vlastní program, který byl sestaven nejen z rehabilitací, ale také z vycházek a výletů s cílem poznávání Šumavy, historických a kulturních památek.
Protože byli všichni po všech stránkách velice spokojeni, řekli jsme si, že se příští rok všichni opět sejdeme, a to ještě ve větším počtu. Na naše společně strávené chvíle budeme dlouho
vzpomínat.

Čas ten letí jako voda, zdá se, že nastala pohádková doba.
Nejsme ale žádné sudičky, jsme novodobé
babičky i prababičky.
Pravidelné čtvrteční setkání v restauraci U Černé kočky jsme v červnu zakončili společným focením před altánkem u Nového rybníka.
Foto: Vl. Frajt

Loučení s létem v Nedvědicích
Římskokatolická farnost Nedvědice ve spolupráci s městem Soběslav a Hudebně literární seskupení HAMAVE srdečně zvou na
koncert „Loučení s létem“, který se koná
v pátek 29. srpna 2014 od 18.00 hodin,
v kostele sv. Mikuláše v Nedvědicích.
Účinkují: Hana Žvachtová - zpěv
Martina Pechová - varhany
Věra Hanzalová - průvodní slovo
Vstupné dobrovolné
Výtěžek z koncertu bude věnován na opravu
varhan v nedvědickém kostele

Ještě jednou přeji všem zúčastněným rehabilitačního a rekondičního pobytu hodně zdraví, zachování optimismu a stálého veselí. Věřím, že nám všem uskutečněný zdravotní pobyt prospěl,
zlepšil alespoň na nějaký čas naši pohybovou aktivitu a zejména posílil naši psychiku.
Mgr. Pavla Jirochová

srpen 2014

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

17

Okénko Soběslavské
chasy mladé
XIX. JFF Kovářov
Soběslavská chasa mladá navštívila v sobotu
30. května třetí festivalový den XIX. Jihočeského folklorního festivalu v Kovářově, který byl
pořádaný pod záštitou místního souboru Kovářovan. Událost to byla, jako každý rok, veliká.
Soubory začaly přijíždět již v dopoledních hodinách. Při obědě nám krásně hrála Mladá dudácká muzika ze Strakonic, poté již byl čas ke
shromáždění se do slavnostního krojovaného
průvodu, který prošel kolem kovářovské návsi.
Následoval vlastní program festivalu.
Mimo tanečních vystoupení jsme mohli
zhlédnout přestavení tradičních krojů jak z Čech,
tak z Rakouska, rakouské kroje jsme mohli vidět díky hostujícímu spolku Zlatých čepců
z Freistadtu.
V hlavním programu se letos předvedli Kovářovan, Mladý Furiant, Písečan, Doudleban,
Lučina a Libín. Samozřejmě své pásmo s názvem „Potkal jsem panenku hezkou“ představila rovněž Soběslavská chasa mladá. Vystoupení
se povedlo a od diváků jsme sklidili potlesk. Po
vystoupení už nás čekali jenom příjemné povinnosti – podpořit další soubory svou účastí v publiku, nakoupit si na místním jarmarku či se
občerstvit u stánků s různými pochutinami.
Julie Fáberová, www.chasamlada.info

Vystoupení na festivalu U Zlaté stoky
Poslední červnovou sobotu se Soběslavská
chasa mladá vydala do nedaleké Lomnice nad
Lužnicí, kde se představila na Folklorním festivalu U Zlaté stoky.

Policejní zápisník
 Neznámý pachatel v době od 3. 6. do 6. 6. vy-

lomil nezjištěným předmětem palubkovou
výplň dřevěných dveří a vloupal se do skladu
materiálu ve Vlastiboři. Zde odcizil bourací
kladivo za cenu 26.670,- Kč.
 J. H. uvedl v omyl poškozeného R. P. dne
2. 6. tím, že si od tohoto zapůjčil jeho jízdní
kolo za účelem rychlého přejezdu na určité
místo. Toto se však poté ukázalo jako lež,
kdy jízdní kolo nebylo do současné doby
vráceno, čímž vznikla poškozenému škoda
ve výši 15.000,- Kč.
 NP dne 22. 6. u Disco Paluba nezjištěným
způsobem překonal lankový zámek, kterým
bylo k pevně zabetonovanému kovovému
sloupku uzamčeno pánské horské závodní
jízdní kolo. Následně toto kolo odcizil, kdy
způsobil majiteli A. Č. předběžnou škodu ve
výši 60.200,- Kč.
 O. N. vezl dne 28. 6. z obce Soběslav do
obce Sedlečko ve svém motorovém vozidle
P. B., které když vystupovala z vozidla,
strhl z ramene látkovou kabelku, ve které
měla peněženku, OP, ŘP a kartu pojištěnce.
Poškozené tím způsobil celkovou škodu ve
výši 960,- Kč.
OOP Soběslav

Na akci jsme vyjeli už v dopoledních hodinách, abychom se včas stihli připravit na slavnostní krojový průvod po lomnickém náměstí.
Průvod končil na Farské louce, kde se celý
festival odehrával.
Po krátkém zahajovacím představování folklorních souborů už nic nebránilo samotným vystoupením. Jako první se předvedly soubory
Lučina a Soumrak.
A konečně jako třetí jsme se představili my,
Soběslavská chasa mladá. Bylo to první ze dvou
plánovaných vystoupení. Je pravdou, že naše
sestava nebyla zcela kompletní, ale i s tímto
jsme se dokázali poprat. Pozorný divák sice
mohl najít drobné chybičky, ale podle potlesku
soudím, že byly zapomenuty ještě dříve, než
jsme opustili pódium.
Pak následoval čas na odpočinek před dalším vystoupením, kdy jsme mohli vidět kromě
již zmíněných souborů ještě například soubory
Javoráček, Javor nebo Duha.

Asi za hodinu jsme opět nastupovali na parket. Stejně jako v první části, tak i v druhé jsme
předvedli asi patnáctiminutové vystoupení našich blatských tanců a písní. Pásmo zahajovali
pánové zpívanou písní, která se jim velice vyvedla. Pak už začalo tradiční taneční vystoupení. Po závěrečné písni Soběslavská chasa mladá
jsme byli znovu odměněni potleskem, a proto si
troufám říci, že se naše vystoupení podařila, a že
se přítomným líbila.
Závěrem dostal každý soubor pamětní listinu, květinu a otisk pečeti královského města
Lomnice nad Lužnicí. Třešničkou na dortu byla
závěrečná píseň - Doudlebská, na které si zatančili všichni účinkující dohromady.
Nakonec bychom chtěli poděkovat za pozvání na tento vydařený festival. Díky tomu, že
se celý den nesl ve velice příjemném a přátelském duchu, se nám v Lomnici nad Lužnicí velice líbilo a doufáme, že se tam ještě podíváme.
Eva Kazdová, www.chasamlada.info

Jistota a kvalita pro občany i podnikatele
1. srpna 2014 se otevírá pro občany a podnikatele Soběslavi a širokého okolí na náměstí
Republiky čp. 143 nová kancelář Insurance waves s.r.o. Ředitelka agentury a zároveň odpovědná vedoucí kanceláře Jana Janečková není
pro Soběslav a okolí neznámou osobou, neboť
zde již osm let aktivně pomáhá občanům a podnikatelům při zajišťování jejich ochrany zdraví a majetku. Insurance waves s.r.o. disponuje dlouholetými zkušenostmi nabytými doma i v zahraničí a
má pro občany i podnikatele připravenu pestrou paletu služeb z oblasti pojištění majetku, života,
úrazu, vozidel, odpovědnosti a další speciálně zaměřené pojistné produkty. Dále mají občané možnost využít i nabídku finančních produktů. Ostatně o podrobnější skladbě služeb i detailnějších informacích o Insurance waves s.r.o. budeme v zářijovém vydání hovořit se spoluvlastníkem
a jednatelem společnosti Dr. Ing. Otto Hainem.
-jk-

Pozvánka na kulturní akci - ATC Karvánky - AMK Soběslav

Loučení s létem spojené s oslavou dvaceti
let existence hudební skupiny BADYS
Akce proběhne dne 23. 8. 2014 od 21:00 hodin přímo v prostorách autokempu Karvánky.
Na co se můžete těšit? Spoustu dobré muziky, setkání některých bývalých členů kapely, můžete si zavzpomínat při starých písničkách nebo se vyřádit při současném repertoáru.
Jako host vystoupí dívčí punk rockové kvarteto Vo 106 z Bechyně.
Parkování na místě a občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vás – BADYS
Za AMK Soběslav Petr Sluka
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Nová Octavia G-TEC tankovala u CNG stanic MOTOR JIKOV
ŠKODA AUTO zahájila v červnu výrobu Škoda Octavia G-TEC na
CNG. MOTOR JIKOV v rámci propagace svých CNG stanic vyzkoušel
její jízdní vlastnosti.
„V souvislosti se vstupem tohoto modelu na trh posilujeme propagaci
našich CNG plnicích stanic směrem k výrobci vozidla a k jeho distributorům, ale i směrem ke konečným uživatelům hlavně z oblasti firemních zákazníků. Pro tyto účely jsme od ŠKODA AUTO dostali Octavii G-TEC na
několik dnů k dispozici a měli jsme tak příležitost vyzkoušet ještě před zahájením prodeje prostorný interiér vozu, dobré jízdní vlastnosti a díky pohonu na CNG i nízké náklady na provoz,“ říká ředitel divize Speciální
obrábění a výroba společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Jiří Slíva.
Turbomotor 1.4 TSI je konstruován pro spalování zemního plynu a
benzínu, přepínání mezi palivy se děje zcela automaticky. CNG v nádrži
vozu vystačí na ujetí asi 400 kilometrů, benzín na dalších 900 kilometrů.
„Předpokládá se, že se během následujících osmnácti měsíců prodá asi
1500 Octavií G-TEC, v první etapě budou koncovými zákazníky především firmy. Ty mohou s vozovým parkem na CNG a vlastní plnicí stanicí
ušetřit statisíce, v případě větších flotil i miliony, korun ročně,“ dodává.
Pro firemní flotily je v nabídce MOTOR JIKOV želízkem v ohni plnicí
zařízení MJ Variant Plus. Vyznačuje se vysokou technickou variabilitou,
snadnou instalací a minimálními nároky na stavební připravenost. Je urče3
no zejména pro uživatele s roční spotřebou CNG do 60 000 m , s požadavkem na rychlost plnění a preferujících vlastní možnost a komfort
tankování před řídkou sítí veřejných stanic. V případě této stanice trvá
plné natankování nádrže asi 3 minuty. Plnicí zařízení MJ Variant Plus je
kapacitně schopno obsloužit až 25 Octavií s nájezdy 40.000 km za rok.

Z činnosti hasičů
Události PS Soběslav 13. 6. – 13. 7. 2014
 14. 6. Odstranění provozních látek uniklých














na vozovku z nákladního automobilu na křižovatce U Sloupu.
15. 6. Asistence při transportu pacienta do sanitního vozu v Soběslavi, Palackého ulici.
17. 6. Požár skládky píce v areálu ZD v Zálší.
20. 6. Odstranění provozních látek uniklých
na vozovku z nákladního automobilu u obce
Brandlín.
23. 6. Odstranění včelího roje v Soběslavi.
25. 6. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu a čelního nakladače na
Wilsonově ulici v Soběslavi.
25. 6. Odstranění včelího roje v areálu domova mládeže v Soběslavi.
25. 6. Odstranění padlého stromu na vozovku
u obce Vlastiboř.
26. 6. Požár stohu slámy u obce Janov. Zásah
provedly jednotky HZS Jčk PS Soběslav, jednotky SDHO Planá n/L, Tábor a Tučapy.
2. 7. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu v Hlavatcích. Při nehodě byly zraněny dvě osoby.
4. 7. Požár strniště u obce Borkovice. Zásah
provedly jednotky HZS Jčk PS Soběslav, jednotky SDHO Veselí n/L, Dolní Bukovsko a
Borkovice.
5. 7. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů na křižovatce
U Sloupu.
5. 7. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů a nákladního au-









„Ve vývoji stanic myslíme hlavně na snadnou instalaci a na výkonovou variabilitu tak, abychom umožnili našim klientům jednoduché řešení
a přizpůsobení kapacity stanice dle jejich potřeb. Chceme vyhovět co nejširšímu okruhu uživatelů, protože zájem o vozy na CNG se bude, vzhledem k výraznému ekonomickému efektu, ze strany jednotlivců, firem,
dopravních podniků i měst stále zvyšovat,“ uzavírá Jiří Slíva.
Text i foto archiv MOTOR JIKOV Group a.s.

tomobilu u obce Bošilec. Při nehodě byly
zraněny čtyři osoby.
7. 7. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u obce Roudná. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
7. 7. Asistence při transportu pacienta do sanitního vozu v Soběslavi, sídl. Svákov.
8. 7. Odstranění padlých stromů na vozovku
u obce Dírná.
9. 7. Odstranění padlých stromů na vozovku
u obce Roudná.
9. 7. Otevření bytu v Soběslavi, sídl. Svákov.
10. 7. Odstranění provozních látek uniklých
na vozovku z osobního automobilu v obci
Vlastiboř
12. 7. Odstranění provozních látek uniklých na
vozovku z osobního automobilu u Veselí n/L.

Součástí přípravy hasičů jsou také pravidelná cvičení a jedno z nich proběhlo v pondělí 23. června. Konalo se v Soběslavi na
náměstí Republiky a jeho cílem bylo nacvičit
záchranu zraněné osoby z vyhlídkového ochozu
věže kostela (viz foto). Cvičení se zúčastnili příslušníci HZS Jčk požární stanice Soběslav a členové lezecké skupiny požární stanice Tábor.
Během cvičení byly vyzkoušeny možnosti
transportu po příkrém a místy velmi úzkém
schodišti uvnitř věže a možnost záchrany pomocí lanové techniky po vnějším plášti budovy.
Cvičení prověřilo, že oba zvolené způsoby lze
v případě potřeby využít a volba způsobu bude
především závislá na stavu zraněné osoby.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice

OPERA NABUCCO
v J. Hradci
Agentura Croce, město J. Hradec
a Státní hrad a zámek J. Hradec
uvádějí operu G. Verdiho
NABUCCO
v sobotu 23. srpna ve 20 hodin.
V hlavních rolích sólisté Národního
divadla Praha, dále účinkuje
orchestr, sbor a balet
Divadla F.X. Šaldy Liberec.
Představení se koná na zámku za
každého počasí, předprodej
vstupenek Informační středisko
J. Hradec, KD Střelnice,
pokladna zámku J. Hradec
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Nerudova 424, 392 01 Soběslav, info@kinosobeslav.cz, www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek:
hodinu před představením, e-mailem nebo na tel. 381 214 956.

stává středem zájmu nájemných zabijáků poté, co Ronanovi, mocnému

POZVÁNKA DO KINA V SRPNU 2014

zoruhodných hrdinů – Rocketem, po zuby ozbrojeným mývalem, Groo-

Když se světově proslulý letecký závodník Prášek dozví, že má poško-

Gamorou a pomstychtivým Draxem Ničitelem. Když ale Quill objeví

zený motor a už možná nikdy nebude moci závodit, je nucen zařadit jiný
rychlostní stupeň a vrhá se do světa vzdušného boje s požáry. „LETADLA:
HASIČI A ZÁCHRANÁŘI“ je novým komediálně-dobrodružným filmem o druhých šancích, ve kterém se představuje elitní tým hasičských
letadel, jež svůj život zasvětila ochraně historického Národního parku
Písty před lesními požáry. Filmová pohádka „TŘI BRATŘI“ nabízí
spoustu dobrodružství, překvapivých situací, ale také laskavého humoru.
Děj filmu, včetně známých a oblíbených písniček, které ve filmu zazní,
pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Tři bratři (Vojtěch
Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby
si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při
svém putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve kterých je
čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska…Slyšeli jste
už o planetě Baab? A věděli jste, že tam žijí zábavní modří ufoni, kteří
mají dokonce svého národního hrdinu? Je jím astronaut Scorch Supernova, expert na nebezpečné záchranné mise, u kterých mu nenápadně pomáhá jeho super inteligentní bratr Gary. Když na vesmírné stanici zachytí

padouchovi s plány ohrožující celý vesmír, ukradne tajemnou kouli. Aby
neúnavnému Ronanovi unikl, je Quill nucen spojit své síly se čtveřicí potem, humanoidem, který připomíná strom, vražednou a tajemnou
skutečnou moc koule a hrozbu, která se v ní ukrývá a ohrožuje celý vesmír, musí udělat vše pro to, aby nesourodá skupina táhla za jeden provaz a
v posledním zoufalém souboji se pokusila zachránit osud celé galaxie.
Úspěšná a oblíbená akční série „EXPANDABLES“ přináší ve třetím díle
další výbušnou porci zábavy a jako posily nové filmové legendy. Vedle
Stalloneho, Stathama, Lundgrena, Li nebo Schwarzeneggera budou jako
nováčci na odstřel i Antonio Banderas, Harrison Ford a Wesley Snipes.
Role jejich nepřítele se tentokrát ujal Mel Gibson. Průměrný člověk využívá 10% své mozkové kapacity. Ona se dnes dostane na 100%. Slavný
francouzský režisér Luc Besson měl vždycky slabost pro výjimečné ženy.
K Brutální Nikitě, Johance z Arku a nejmladší nájemné vražedkyni ze
snímku Leon teď přidal „LUCY“. Holku, která přestala být obyčejná ve
chvíli, kdy shodou nešťastných náhod dostala jeden mimořádný dar. Lucy
se v Bessonově režii stala Scarlett Johansson, která, ač na to na první pohled nevypadá, je asi nejpopulárnější akční herečkou současnosti. Lucy je
typická „blbá“ blondýna, co se vždycky zamiluje do toho největšího

volání SOS z obávané temné planety Země, Scorch neváhá ani minutu a

ksindla v okolí. Ten poslední ji právě zapletl do obchodu s drogami, který

vydá se vstříc neznámému světu v hlubinách vesmíru. Gary se ho snaží

řídí všehoschopný pan Jang (Choi Min Sik z kultovního Oldboye). Než se

varovat, ale marně. Scorch se chytí do pasti a skončí v rukou lidí, kteří

stačí pořádně rozkoukat, má v břiše zašitý balíček obsahující extrémně

s ním nemají nejlepší úmysly. Garymu nezbývá nic jiného, než vymyslet

silnou syntetickou drogu, který má propašovat do Evropy, pokud chce

dokonalý plán „ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ“, aby zachránil Scorche a

přežít. Nešťastná náhoda nebo spíš brutalita strážců, kteří ji mají hlídat

všechny jeho mimozemské přátelé. Nosí jména slavných italských rene-

před odletem, zapříčiní, že se zásilka roztrhne a její obsah se začne vstře-

sančních umělců, ovládají zbraně japonských ninjů a zbožňují pizzu.

bávat do Lucyina těla. „PARÁDNĚ POKECAL“ zachycuje šest měsíců

„ŽELVY NINJA“ jsou obrovským fenoménem, který se zrodil přesně

v životě 25letého Štěpána Procházky. Opět vyhozen ze školy, opět opuš-

před třiceti lety jako černobílý komiks. Producent těžkotonážních akčních

těn přítelkyní a jako vždy bez práce opouští Prahu. Nevěda coby odjíždí

velkofilmů Michael Bay se rozhodl, že právě teď nastal čas, aby tihle spe-

bezcílně s přáteli na chatu. Shodou zamotaných okolností se ale ocitá

cifičtí bojovníci se zlem opustili stránky časopisů a televizní seriál a ko-

v malém městě Sedmihoří, kde začíná pracovat jako operátor v call-centru.

nečně s plnou parádou vpadli na filmové plátno. Komedii „FAKJŮ

Vše se ale mění ve chvíli, kdy se v záplavě fádních telefonátů ozve hlas ta-

PANE UČITELI“ se v německých kinech smálo už více než 6 milionů

jemné slečny Marie…Tento měsíc zopakujeme nejúspěšnější české titu-

diváků a díky tomu zaznamenala rekordní úspěch. A to i díky skvělým he-

ly, jako „BABOVŘESKY II“, „KŘÍDLA VÁNOC“ a z nové produkce

reckým výkonům. „STRÁŽCI GALAXIE“ v tomto akcí nabitém, vý-

komedii „ZEJTRA NAPOŘÁD“.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám hezké filmové zážitky.

pravném vesmírném dobrodružství se odvážný dobrodruh Peter Quill

Kulturní dům Veselí nad Lužnicí vás zve na srpnové koncerty
5. ročníku letního cyklu Veselská ozvěna 2014
· Sobota 2. srpna od 19 hodin

Kostel Nejsvětější Trojice Hamr
„Kouzelné flétny“
Vážná i populární hudba v podání flétnového
kvarteta Flautus vocis Praha.
Účinkují: Anežka Beščecová, Anna Nešverová,
Nikola Květoňová, Petr Grau.
· Sobota 9. srpna od 19 hodin

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Modrá
Hůrka
„Cantate Domino“
Koncert táborského komorního pěveckého sboru
Domino pod vedením sbormistra Jakuba Smrč-

ky. Skladby rozmanitých žánrů, které spojuje
duchovní obsah a křesťanské poselství pokoje.
· Sobota 16. srpna od 19 hodin

Kostel Povýšení sv. Kříže Veselí nad Lužnicí
„Kuchválkovi společně“
Tři generace muzikantské rodiny, mající ve Veselí své kořeny. Jiří Kuchválek st. - housle, viola, Jiří Kuchválek ml. - housle, Marie Sychrová
– zpěv, Jana Warišová - varhany, Anežka, Arnošt a Jonáš Sychrovi – housle, Jindřiška Kuchválková – housle.
· Sobota 23. srpna od 19 hodin

Kostel sv. Štěpána Horní Bukovsko
„Čtyři ženy aneb večer plný duet“

Skladby z díla J. S. Bacha, G. F. Händela, J. B.
Pergolesiho a dalších v podání Hudebně literárního seskupení HAMAVE. Hana Žvachtová –
soprán, Klára Remsová – mezzosoprán, Martina Pechová – klavír, Věra Hanzalová – průvodní slovo.
· Sobota 30. srpna od 19 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Drahov
„Vocalsextet“
Renesanční hudba v podání pěveckého sexteta
Kateřina Bradáčová, Marcela Míková, Pavlína
Loumová, Luboš Pudil, Petr Kajnar, Jiří Emmer.
Vstupné na všechny koncerty je dobrovolné.
Komentované prohlídky kostelů se uskuteční
vždy po skončení koncertu.
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Traktoriáda potřetí
V sobotu 16. srpna se koná na hřišti u mostu
v Dráchově již třetí ročník TRAKTORIÁDY–
sjezd starých motocyklů, traktorů a traktorů domácí výroby. Program připraven pro celou rodinu. Pro děti bude skákací hrad, stolky na hraní,
dětské mobilní hřiště, půjčovna odrážedel. Mezi
9 až 10.30 hodin probíhá registrace strojů. Od
12 hodin soutěže – jízda pralesem, jízda pomalosti, hod pneumatikou a spousta dalších soutěží. Kdo má zájem vystavovat a zúčastnit se
soutěží, registrace probíhá od 9 až do 12 hodin.
Veškeré informace rádi zodpovíme na telefonu
728 174 821. Vstup na akci a registrace je zdarma. Vstupné dobrovolné. Večer od 18 hodin
volná zábava s hudbou. Občerstvení zajištěno.
Všechny srdečně zve SDH Dráchov.
Infocentrum města Veselí nad Lužnicí
připravuje zájezd
na divadelní představení činohry

MIKVE
do Stavovského divadla v Praze
v pátek 7. 11. 2014 od 19 hodin.
Příběhy žen, o nichž všichni vědí, ale nikdo
nemluví.
Mikve – prostor rituální lázně, v níž se věřící
židovské ženy pravidelně očišťují – se ve hře
současné izraelské dramatičky Hadar Galron
stává místem střetu různých přístupů k víře i
k životu. Na pozadí tradičního židovského
rituálu otevírá tato současná hra téma postavení žen ve společnosti, vztahu ortodoxní
komunity k běžnému životu, především ale
nabízí vynikající herecké příležitosti prostřednictvím psychologicky bohatých postav
a jejich dramatických osudů.
Hrají: Iva Janžurová, Vanda Hybnerová,
Jana Boušková, Taťjana Medvecká, Eva Salzmannová, Jana Pidrmanová, Antonie Talacková, Pavla Beretová, Marie Poulová.
Cena vstupenky včetně dopravy 500 korun.
Závazné přihlášky v infocentru.
Změna vyhrazena.
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Předprodej na pořady KD Veselí
· Pátek 19. 9. - FRANTIŠEK KOP QUARTET

Jazzový koncert. Petr Malásek - piano, František Kop – saxofon, Martin Lehký – baskytara, Pavel Bady Zbořil – bicí.

· Čtvrtek 23. 10. - VŠECHNOPARTIČKA

Zábavný pořad s Karlem Šípem a Josefem Aloisem Náhlovským.

Bezhotovostní prodej vstupenek: Vstupenky lze zarezervovat telefonicky, nebo e-mailem. Obdržíte
číslo účtu a variabilní symbol platby a po úhradě vstupného na účet kulturního domu vám vstupenky zašleme poštou či necháme na pokladně KD k vyzvednutí těsně před akcí.

Program KULTURNÍHO DOMU ve Veselí n/L – SRPEN 2014
· Pátek 8. srpna

VODNICKÁ ŠKOLA
Hudebně-divadelní skupina RYBNÍKÁŘI
Třeboň.
Představení “Vodnická škola” je pro každého,
kdo chce na vlastní kůži poznat život malých
hastrmánků, naučit se nové, pro vodníky důležité vědomosti, pěkně si zazpívat a od srdce se zasmát. Představení je určené dětem předškolního
věku a první stupeň ZŠ.
Park za KD od 17 hodin. Vstupné 50 Kč.
· Pátek 15. srpna

KRÁSKA A ZVÍŘE
Zájezd do Týna nad Vltavou pro děti i dospělé
na hru divadelní společnosti Vltavan na Otáčivém hledišti. Odjezd autobusu ze zastávky před
KD v 19.30 hodin. Začátek představení 21 hod.
Cena zájezdu 210 Kč. Cena zahrnuje dopravu a
vstupenku.

Nepřiznané obrazy
Obrazárna Špejchar Želeč v pátek 29. srpna v 18.00 hodin zahajuje slavnostní vernisáží výstavu obrazů malíře Vlastislava Boháče
(1921-2014), rodáka z Malšic u Tábora. Výtvarná pozůstalost Vlastislava Boháče představuje
vyzrálé umělecké dílo, které v celé jeho celistvosti a šíři spatří veřejnost vůbec poprvé. Půjde
o krajinomalby s motivy Jihočeského kraje,
dále o obrazy z Francie, Španělska, Řecka,

TIP na výlet
s dětmi
Houbový Park je pohádkový, naučný a interaktivní
park s mnoha hrami, soutěžemi a atrakcemi pro rodiny s dětmi, ale i jednotlivce. Můžete se u nás
vydat na dobrodružnou expedici, kde budete
zdolávat různé překážky a příšery na cestě do
prehistorie za dinosaury, fosiliemi a také do vesmíru! Během Vaší výpravy Vás budou provázet
naši skřítkové, pohádkové bytosti a různé druhy
houbiček. Dále u nás můžete navštívit Muzeum
Fosilií nebo vyrábět ve výtvarných dílničkách.
Přijeďte prožít pohodové chvíle volna v jižních
Čechách, u nás si to s rodinkou opravdu užijete!

Během prázdnin máme otevřeno
každý den od 10 do 17 h.
Houbový Park Ráj Skřítků,
Roseč u Jindřichova Hradce

· Úterý 26. srpna

ZNÁTE DOBŘE NAŠE JEDOVATÉ
HOUBY?
Přednáška o našich jedovatých i nejjedovatějších houbách bude doplněna promítáním fotografií a pokud budou k dispozici i živé jedovaté
houby, tak i těmi.
Malý sál KD od 18 hodin. Vstupné dobrovolné.

· Pátek 29. srpna

VYPRÁVĚNÍ STARÉHO VLKA aneb
pravda o Karkulce
Divadelní společnost Koňmo Kardaš. Řečice
Mnohokrát a mnoha způsoby, byla již vyprávěna jedna z nejznámějších a nejpopulárnějších
pohádek. Setkáte se s opravdovým vlkem, myslivcem i jejich lipovými dubléry. Představení je
určené pro děti od 4 let.
Park za KD od 17 hodin. Vstupné 50 Kč.
V případě nepříznivého počasí se pohádky
odehrají ve velkém sále Kulturního domu Veselí
nad Lužnicí.
Věra Suchodolová, KD

Švédska a dalších zemí, kam autor během svého
života vycestoval, ale také o tvorbu portrétní a
figurální. Svůj talent podpořený soustavným
studiem prací našich a světových malířů rozvinul do podoby, která je zcela srovnatelná s dílem mnohých našich malířů pohybujících se
v českém výtvarném prostředí v druhé polovině
dvacátého století. Na vernisáži bude možné si
jeho obrazy zakoupit anebo o některé vybrané
usilovat v dobrovolné dražbě, ze které bude určen výtěžek pro Hospic Tábor.
Věra Nováková

Pohádkové léto u zámku
Červená Lhota
· 1. - 3. 8.
· 6. - 7. 8.
· 8. - 10. 8.
· 13. 8.
· 14. 8.
· 15. 8.
· 16. 8.
· 17. 8.
· 21. - 24. 8.

Rozárčina postýlka
Rozárčina postýlka
Vosa Marcelka
Popelka
Zlatovláska
Šípková Růženka
Dlouhý, Široký
a Bystrozraký
Sněhurka
Jak šlo vejce na vandr

nnn

Hraje se všední dny a víkendy
vždy od 15 hodin
Vstupné: děti 50,- dospělí 100,rodina 250,- Kč
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VÝZNAMNÉ JUBILEUM

Životní jubileum
V těchto dnech oslavila dlouholetá členka Sokola, zakládající členka obnovené TJ Sokol
v Soběslavi, dlouholetá náčelnice jednoty
v Soběslavi, cvičitelka mladších žákyň a žen seniorek sestra
Věra Medunová krásné devadesáté narozeniny.
Za její věrnost sokolské myšlence, za její dlouholetou a
obětavou práci v soběslavské sokolské jednotě jí mnohokrát děkují a do dalších let mnoho zdraví a
spokojenosti přejí členové a výbor Sokola v Soběslavi.

7. RC Rally Soběslav
V sobotu 16. 8. se bude konat na asfaltové
ploše místního Automotoklubu již 7. ročník
RC Rally Soběslav. Tento je zároveň 5. závodem letošního šampionátu RC Rally Tábor dálkově řízených automodelů v měřítku 1:10.
Příprava tratí proběhne v pátek odpoledne,
vlastní závod startuje v sobotu v 9 hodin. Před
tím ještě proběhnou administrativní přejímky
soutěžících, shakedown (trénink) a předání
vozů do uzavřeného prostoru. Po rozpravě s jezdci bude krátce před devátou hodinou soutěž zahájena přejetím prvního soutěžícího přes
startovní rampu a jeho následným ostrým startem do 1. rychlostní zkoušky. Plánováno je opět
celkem 10 rychlostních zkoušek, očekává se
účast 30 startujících vozů. Předpokládané
ukončení soutěže a následné vyhlášení
výsledků je plánováno na cca 16:30 hod.
Na startu se sejdou tradiční účastníci táborského šampionátu, včetně jezdců patřících do

republikové špičky v tomto sportu. Bližší informace na www.rc-tabor.com.

Časový harmonogram:
8:00 – 8:35
8:20 – 8:35
8:45 > > >
9:00 > > >
9:00 – 16:00
následně >

>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>

volný trénink
prezentace
rozprava
start 1. vozu do RZ1
1. - 10. RZ
vyhlášení výsledků

Dalším závodem v okolí Soběslavi bude
v termínu 12. - 13. 9. dvoudenní 7. RC Rally
Lužnice. Místem konání bude opět autokemp
v Karvánkách. V pátek večer jsou na programu
mimo jiné atraktivní noční rychlostní zkoušky,
v sobotu pak soutěž pokračuje.
Za pořadatele Tomáš Šena

Město Veselí nad Lužnicí, MABA Prefa, firma VTR, skautské středisko
Racek a Taneční studio Žába pořádají 31. ročník rekreační soutěže zdatnosti

BETONOVÝ MUŽ A ŽENA

Kdy: sobota 16. srpna

Prezence: od 8 do 9.45 na hlavní pláži
Startovné: 100 Kč
Disciplíny: pro muže i ženy stejné, účast na
vlastní zodpovědnost (děti do 15 let pouze v doprovodu rodiče).
Plavání 584 m – časový limit 30 minut
Jízda na kole 20 km – časový limit 75 minut (po
dobu závodu doprava na celém okruhu vyloučena)
Běh 7 km – časový limit 70 minut
Start: Plavání v 10 h, jízda na kole v 10.45 h, běh
ve 12 h.
Trať: Plavání – pláž – chata a zpět pláž, cyklistika a běh na okruhu pískovna – Vlkov – Val –
Dehetník – pískovna (po dobu závodu doprava
na celém okruhu vyloučena).

Kde: Vlkovská pískovna
Každý účastník obdrží malé občerstvení.
Na pláži možnost občerstvení i pro přihlížející.
Hlavní odměnu – poukaz na vyhlídkový let
balonem - obdrží vylosovaný pár z kategorie
„Betonový manželský pár, aneb co muž nestihne, žena dožene...“ (součet časů manželů) a jeden vylosovaný muž a žena.

Informace:
Infocentrum města Veselí n. L.
tel. 381 548 180
e-mail: info@veseli.cz
www.veseli.cz

VESELSKÁ HODINOVKA

Dne 8. 8. 2014 se
dožívá naše dlouholetá
členka Sokola
Helena Zvánovcová
devadesáti let.
K jejímu významnému jubileu blahopřejeme a děkujeme za
velmi významnou práci pro Sokol.
V roce 2004 byla vyznamenaná bronzovou
medailí Českou obcí sokolskou v Praze za celoživotní obětavou práci pro Sokol.
Podílela se velkým dílem na obnovení činnosti Sokola v Soběslavi v roce 1990.
Je už jediná, která si pamatuje velmi dobře
historii Sokola před II. světovou válkou, zatýkání a popravy sokolů v té době.
Díky jejím vyprávěním o historii Sokola,
jeho činnosti v Soběslavi a sokolských sletech
se seznamujeme my, mladší ženy, s celou
historií Sokola.
Příští rok slavíme 135. výročí založení Sokola v naší republice. K tomuto významnému jubileu připravujeme na duben výstavu v muzeu a
Helena Zvánovcová je její hlavní organizátorkou.
Vyrostla v sokolské rodině a je velmi spjatá s
myšlenkou Sokola do dnešních dnů. Není to jen
cvičení, ale je to také láska k vlasti, čestnost,
obětavost, důraz na morální vlastnosti členů.
Helena Zvánovcová je obdivuhodná žena. Ve
svém věku je plná energie a stále pracuje ve výboru TJ a také je stále jednou z našich
cvičitelek.
Přejeme pevné zdraví, veselou mysl a radost
z každého prožitého dne.
Za TJ Sokol Soběslav
starostka Radka Duffinová

Z cyklistiky
Cenné vítězství a druhé místo
v etapovém závodě
O víkendu 5. - 6. července se jel etapový závod RAKOLO TOUR, který se skládal ze tří
kritérií, to jest bodovacích okruhů, a to v sobotu
dopoledním a odpoledním závodem v Plzni na
Lopatárně a v neděli v Táboře na Komoře. V kadetkách ve všech třech závodech, a to jest i celkově vyhrála Denisa Mináriková - Švecová a ve
starších žácích Karel Arlt, oba Švec cyklo team
Soběslav, dojel ve třech etapách vždy na
druhém místě a celkově skončil druhý.
Švec cyklo team

14. ročník

Závod je zařazen do Českého poháru dálkových plavců 2014 – nadále je otevřen i pro příchozí – veřejný závod na 1 km
Startovné: 50 Kč žactvo, 100 Kč dorost, dospělí a masters
Datum: neděle 10. srpna
Místo konání: Pískovna Vlkov – u centrálního parkoviště
Ceny: absolutní vítězové obdrží keramické poháry, všichni účastníci
Pořadatel: Město Veselí n. L. a Český svaz plaveckých sportů
drobnou pozornost
Hlavní závod: 5 km. Časový limit: není stanoven
Informace:
Přihlášky: e-mail: info@veseli.cz nebo přímo na místě
Marie Hadravová, tel. 381 548 180 nebo na www.veseli.cz,
Časový program: 8.45 – 9.30 h prezence; start hlavního závodu v 10 howww.dalkove.plavani.info
din; start na 1 km pro veřejnost v 11:30 hodin; ve 13:30 hodin průběžné
vyhlášení výsledků.
Občerstvení je možné zakoupit na parkovišti.
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Úspěšní záchranáři na
Mistrovství ČR !
Na konci června se v brněnském bazénu Za
Lužánkami sešlo několik desítek vodních záchranářů z celé České republiky. Po dlouhé
době změřili společně síly kategorie: junior, senior a veteráni. Jejich výsledky byly nedílnou
součástí konečného rozhodnutí o nominaci do
týmu české reprezentace, která se v září
letošního roku zúčastní Mistrovství světa ve
Francii.
Soběslav reprezentovalo šest zástupců –
Macková Barbora, Multušová Kristýna, Novotný Michal, Novotný Jan, Šrůta Michal, Tlustý Martin. Všichni opět potvrdili svou dobrou
kondici a skvělou výkonnost. V celkovém součtu získali 13 medailí. Hodnotily se jednotlivé
disciplíny, štafety, ale i víceboj.
Zlatá medaile: Tlustý Martin

Stříbrné medaile – 2x Novotný Michal, 2x
štafeta ve složení Novotný M., Novotný J., Šrůta, Tlustý), 1x Macková Barbora
Bronzové medaile – 4x Novotný Michal, 2x,
Macková Barbora, 1x Novotný J. + Novotný M.
Další kvalitní umístění – 4. místa: 2x Macková Barbora, 1x Novotný Jan; 5. 2x Novotný Jan,
6. Novotný Jan; 7. Novotný Jan, Šrůta Michal;
8. 2x Šrůta Michal, Tlustý Martin, 1x Novotný
Jan; 9. 4x Multušová Kristýna, 1x Macková
Barbora; 10. 2x Multušová Kristýna, 2x Šrůta
Michal, 1x Tlustý Martin.
V následujících dnech bylo potvrzeno, že
výše uvedeného Mistrovství světa se zúčastní i
soběslavští zástupci: Macková Barbora, Novotný Jan a Tlustý Martin!!! Je to v současné
době nejvyšší vrchol, kterého je možné v tomto
odvětví dosáhnout a můžeme být na ně právem
hrdi.
VZS Soběslav – odd. mládeže Šrůtová Z.
Foto – Franek M.
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Zleva dole: Multušová Kristýna, Novotný Jan,
Macková Barbora. Zleva nahoře: Šrůta Michal,
Novotný Michal, Tlustý Martin, Šrůtová Zdena

Zpráva o činnosti FK Rašelina
Jarní část soutěžního ročníku 2013/14
se nám vydařila, ale stále je co zlepšovat
Mužstvo mužů „A“ skončilo na 10. místě krajského přeboru s 37 body. V KP jsme se nakonec
úplně bez problémů zachránili, jelikož sestoupily jen dva týmy oproti původně avizovaným třem
možná i čtyřem. Přesto si myslím, že kluci měli na to skončit v horní polovině tabulky a nestrachovat se skoro až do konce o přeborové příslušenství.
Letní přípravu zahajujeme 13. 7. a věřím, že se nám podaří vhodně doplnit kádr a kluky dobře
připravit na nadcházející ročník KP.
Mužstvo mužů „B“ se v krajské soutěži I. B třídy skupiny „D“ udrželo. Mužstvo skončilo na 11.
místě s 33 body. Béčko v současné době plní dobře svoji roli, když méně vytížení hráči prvního
mužstva mají herní praxi v kvalitní soutěži a pravidelně za B tým nastupují. Spolupráce FK Rašelina Soběslav s obcí Myslkovice je nyní na velmi dobré úrovni.
Mužstvo dorostu skončilo v I. A třídě skupiny „C“ na sedmém místě se 31 body. Dorost se podařilo stabilizovat a ročník celkem v klidu odehrát. Bohužel sportovní stránka juniorů nemá valnou úroveň a jejich zabudování do dospělého fotbalu bude složité. Přesto očekávám, že
minimálně tři hráči + talentovaný šestnáctiletý Dominik Doležal se budou 13. 7. hlásit trenéru Hajičovi do přípravy.
Starší žáci obsadili v I. A třídě skupiny „A“ čtvrté místo s 45 body. V této sezoně a pouze v této
kategorii došlo ke sloučení s Lokomotivou Veselí a hraje se pod hlavičkou FK Rašelina Soběslav.
Spolupráci s trenérem Kotyzou si nemohu vynachválit a tento model tzv. společenství jsme prodloužili ještě minimálně o rok.
Mladší žáci skončili na čtvrtém místě I. A třídy skupiny „A“ s 51 body. Jaro se jim velice povedlo a někteří kluci jsou ve výběru jak okresu Tábor, tak Jihočeského kraje.
Kadeti mají v okresním přeboru dvě družstva, která vyhrála svoje tabulky a stala se okresními
mistry. Kluky vede Honza Vyhlídka, který se s většinou z nich posouvá do mladších žáků.
Družstvo mladší přípravky převzal po J. Petráskovi M. Petrů, který si doplnil trenérské vzdělání a do trénování se vysloveně zakousl. K Martinovi se přidal i náš dlouholetý hráč J. Novotný, který
má našim malým hodně co předat.
Ještě máme mini přípravku, kterou vede Luboš Podlaha. Je to kategorie, kde se děti teprve seznamují s pohybem a sportem jako takovým.
Na závěr bych chtěl všem aktivním hráčům, trenérům, funkcionářům a rodičům poděkovat za
práci v uplynulém období a popřát hodně zdraví a sportovních úspěchů v sezoně 2014/15.
Marek Nývlt, předseda FK
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Koupě
· Koupíme dům, byt, chatu nebo pozemek
v Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862
· Koupím garáž nejlépe Na Svépomoci.
Tel. 776 301 859
· Sháním byt v Soběslavi. Tel. 724 131 747
· Hledáme dům či chalupu ke koupi na Soběslavsku. Tel. 601 336 000

Prodej
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám nový nepoužitý fasádní polystyren
2
2
2
4 cm – 350 m , 5 cm – 135 m , 10 cm – 320 m .
Levně. Tel. 737 335 096
· Prodám panelový byt 2 + 1 (66 m2) na sídlišti
Míru v Soběslavi, 2. patro bez výtahu. Dům
celkově zateplený, minimální provozní náklady. Tel.: 602 442 143
· Prodám rozestavěnou nemovitost, zastavěná
2
plocha 75 m , celá podsklepená, pozemek
2
488 m , využití k trvalému bydlení i k rekreaci. Ulice K Sedlečku, Soběslav.
Tel.: 602 442 143

e-mail: hlaska@musobeslav.cz

www.musobeslav.cz
Uzávěrka příštího čísla 15. 8.

· Prodám bezbariérový byt 3+1 v přízemí, po
celkové rekonstrukci, na sídl. Míru.
Tel. 724 891 899

Ostatní
· Rizikové kácení stromů. Foto Facebook:Tree
climbing. Tel. 728 970 057
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· Opravy a servis mopedů, motocyklů. G. o.
motorů, renovace. Prodej náhradních dílů.
Telefon: 721 44 5918,
e-mail: moped-díly@seznam.cz
· Z 500 tisíc Kč za 6 let 630.000 Kč čistého!!!
Bez jakýchkoli poplatků, podrobnosti osobně. Andrea Rýcová, tel.: 606 289 341
· Pronajmu domek se zahrádkou v Soběslavi.
Tel. 774 860 249
· Pronajmu byt 2+1 Na Ohradě, nájem + energie 6.500 Kč. Tel. 776 075 544
· Pronajmu rekonstruovaný byt 3+0 na náměstí v Soběslavi s vybavenou kuchyní, vanou, sprchovým koutem a terasou.
Tel. 775 506 572
· Pronajmu na náměstí v Soběslavi malou kancelář. Tel. 381 522 076
· Pronajmu stylové nebytové prostory po celkové rekonstrukci na náměstí v Soběslavi.
2
2
Plocha 40 m + 40 m + WC.
Tel. 775 506 572
· Wüstenrot – Kocourková Pavla – spoření,
pojištění, hypotéky. Tel. 602 258 450, mail:
pavla.kocourkova@obchod.wuestenrot.cz
· Sháním hlídání pro svoji dceru a pravidelné
vyzvedávání ze školky v Soběslavi u kina.
Nástup do školky od ledna 2015. Cena za hlídání a vyzvedávání dohodou. Zkušenosti
s hlídáním dětí výhodou. Tel.: 604 361 883
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·
·
·
·
·

Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky úrok od 2,89 %
Penzijní připojištění
Životní pojištění

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659

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

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

NEJLEPŠÍ CENY A SLUŽBY
V OKOLÍ!!!

Půjčovna svatebních
a společenských šatů

ŽALUZIE OŠMERA
Montáž - prodej - výměna
Tel. 734 460 066, ottaosmera@seznam.cz
Pronajmu dílnu, skladové prostory o výměře
cca 300 m v Soběslavi. Tel.: 602 175 173
2

MONIKA
výprodej svatebních, společenských
šatů a pánských obleků

Tř. ČSA 213/II, Veselí nad Lužnicí

Tel.: 723 512 899
Pracovní doba
Po, Út, Čt 17 – 20 h
www.pujcovna-monika.cz
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům,
že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra
hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří: 15 - 20 týdnů. Cena 149 - 180,- Kč/ks dle stáří. Neprodáváme
malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu !

Prodej se uskuteční:
V sobotu 2. srpna 2014
Soběslav – vlakové nádraží u bývalé restaurace – 9.00 hod.
V neděli 28. září 2014
Soběslav – vlakové nádraží u bývalé restaurace - 9.50 hod.

SOBĚSLAVSKÉ PONOŽKY
PŘÍMO Z VÝROBY

Již přes 21 let pro Vás v Soběslavi vyrábíme ponožky
z kvalitních materiálů:
· antibakteriální z materiálu s ionty stříbra - SILTEX
· z jemného, lesklého bambusového vlákna - BAMBOO
· z funkční příze - COOLMAX
· z funkční příze - THERMOCOOL
· z tradiční česané dlouhovlákenné bavlny s Lycrou
· ze 100 % bavlny
· zdravotní s ionty stříbra
· pracovní se zvýšenou trvanlivostí se stříbrem
· sportovní celoplyšové s Lycrou
· vzorované kotníčkové SK8 s Lycrou
Kde nás najdete ? TOMI – ing. Jindřich Kaisler - na Wilsonově
ulici 395/3 u potoka v objektu bývalé „věnečkárny“. Tel. 602 490 735
V pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 a v sobotu od 8:00 do 11:00

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky

Případné bližší informace:
Po - Pá 9.00 - 16.00 hod. na tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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Již 15 let
jsme tu pro Vás

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

cihly Pichler, Heluz

- omítkové směsi

polystyreny

- fasádní systém Baumit

vaty Knauf, Schwenk

- EKO komíny

kari sítě, roxory

- zámková dlažba Best

KB BLOCK

- sádrokartony

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

Potřebujete střechu - Pořiďte u nás KM - BETU.
Super slevy na tyto tašky po celý rok.
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SEMPRA MAŽICE s.r.o.
Mažice 86, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Tel.: 381 580 038, 724 610 690, 728 005 374
e-mail:info@sempramazice.cz, uctarna@sempramazice.cz
www.jahodnik.cz

AKCE V NÁSLEDUJÍCÍCH MĚSÍCÍCH:
srpen, září - prodej jahodníkové sadby
- prodej konzumní zeleniny
- samosběr cibule
- příjem objednávek na brambory na uskladnění (při
větším počtu objednávek možnost dopravy do Vaší obce)
- příjem objednávek na krouhané zelí
září, říjen - prodej zeleniny a brambor
- krouhání zelí
Zelenina, brambory a jahodníková sadba jsou výlučně
vlastní produkce.
O přesných termínech prodeje a cenách se informujte na výše
uvedených telefonních číslech nebo nám zašlete e-mail.

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

Bezporuchový chod
V provedení ocel i litina

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

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

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