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AKCE NA MĚSÍC ČERVEN

V rámci rozšiřujících se služeb Informačního střediska
vám nabízíme možnost pravidelně získávat informační
oběžník, který obsahuje informace o akcích v Soběslavi
na daný týden. Oběžník rozesíláme každé pondělí e-mailem. Máte možnost se registrovat v Infocentru prostřednictvím zaslání souhlasného e-mailu na:
infocentrum@musobeslav.cz
kde uvedete vaše jméno a souhlas se zasíláním oběžníku.
Věříme, že vám tato služba ulehčí orientaci v nabízených
kulturních, společenských a sportovních akcí v Soběslavi.

S platností od 1. 6. 2017 dochází ke změně úředních
hodin Městského úřadu Soběslav! Více na str. 6
redakce

1. 6. Flow trio - koncert, čajovna Rolnička, 19.30 h
3. 6. Soběslavská country plovárna aneb kamarádi pro kamarády - country
festival, kemp TJ Spartak Soběslav, od 14 h

1. 6. – 16. 9.
OTEVŘENÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
denně od 9 do 18 hod.

6. 6. Křížem krážem – letní koncert Anonym Voice, Galerie v kostele sv. Marka, 19 h
-

Pasování malých čtenářů, (ZŠ Komenského 7. 6. dopoledne, ZŠ E. Beneše
9. 6. dopoledne, městská knihovna)

9. 6. Noc kostelů, otevřeny všechny kostely v Soběslavi s doprovodným programem (více info na str. 6)
15. 6. LEPOPO, recitace básní, městská knihovna, 17.30 h
16. 6. S Bobem a Bobkem na cestách – zábavná stezka Soběslaví zakončená
pohádkou v KDMS, start u Kina Soběslav, 16 h

Otevíráme infocentrum s rozšířenou otevírací dobou
během sezóny. Získáte u nás přehled o konání kulturních a sportovních akcí, vyhledáme vám dopravní spojení, můžete využít přístup na internet a další služby,
tel: 601 339 095.

16. 6. Strašidlo cantervillské – rádoby vtipný komediální horor o mnoha jednáních, divadelní soubor ZŠ Komenského ul., park u Hlásky!, 21 h
17. 6. Dobrovol – multižánrový festival, kemp TJ Spartak Soběslav, 14 – 24 h
21. 6. Olympijský běh – tratě 0,5 km (děti do 15 let) a 6,7 km - 1 okruh (dospělí),
sraz v kempu TJ Spartak Soběslav, 18 h (více na str. 23)
23. 6. První letní den na hřištích – aktivity a hry na vybraných dětských hřištích
v Soběslavi, 15 - 17 h

2. 6.
23. 6.

23. 6. Labyrint světa J. A. Komenského v podání Divadla Víti Marčíka,
kostel sv. Víta, 18 h
25. 6. Oslava svátku sv. Petra a Pavla - patronů Soběslavi, 9.30 - poutní mše, 18 h
- požehnání zvonu, poutní koncert HAMAVE a první zvonění zvonu
25. 6. Deskohraní – přijďte si zahrát deskové hry i s dětmi, kinokavárna, 14 – 18 h
27. 6. Soběslavský varhanní půlmaratón – kostel sv. Víta; účinkují žáci a učitelé
ZUŠ Soběslav a Konzervatoře České Budějovice, 18 h
28. 6. Básník Jan Škrob – autorské čtení, terasa soběslavské knihovny, 18 h

Expozice ve Smrčkově domě – budou otevřeny
v rámci muzejní noci od 23. 6. do 30. 9. 2017:
-

29. 6. Keramika, obrazy – vernisáž výstavy Miroslava Olivy a Elišky
Jakubčíkové, Galerie v kostele sv. Marka, 18 h (více info na str. 8)

ÚŘEDNÍ DNY
JUDr. Ing.
Miroslav Nosek

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

-

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 7. 6. a 21. 6.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375

Vernisáž výstavy Jiřího Stejskala, Rožmberský dům, 17 h, výstava potrvá do 30. 7.
Noc v Blatském muzeu – „národopisná“,
muzejní noc spojená se slavnostním otevřením Smrčkova domu s novou stálou expozicí, dlouhodobou výstavou krajinomalby
a výstavou fotografií Petra Mareše, hravý
program pro děti (tematická herna a úkoly
v nové expozici) a folklórní vystoupení, Smrčkův dům. 17 - 22 h.

-

stálá expozice Život na Blatech a Kozácku
– nová národopisná expozice věnovaná tradičnímu životu v oblasti Soběslavsko-veselských Blat a severněji položeného Kozácka
(lidové kroje, umění, architektura a bydlení,
zemědělství a řemesla, videoprojekce, tematická dětská herna a dětský program).
dlouhodobá výstava Krajina Táborska
ve výtvarném umění - výstava představující
táborský region prostřednictvím krajinomaleb známých místních umělců (od Františka
Líbala po Karla Valtera).
Petr Mareš – Táborsko – výstava fotografií
Petra Mareše doprovázející vydání jeho knihy
Táborsko.
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
9. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 2. května 2017
Usnesení č. 9/123/2017

Rada města ukládá realizovat usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se konalo 19. 4. 2017.

Usnesení č. 9/124/2017

a) Rada města projednala studii „Optimalizace správy veřejné zeleně v zastavěné části města
Soběslav“ zpracovanou Ing. Pavlem a Ing. Ivanou
Popelovými, České Budějovice.
b) Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi a jednateli SMS, s. r. o., p. Vladimíru
Faladovi zajistit provádění správy veřejné zeleně
v Soběslavi dle uvedené studie.

Usnesení č. 9/125/2017

Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku
Bryllovi připravit změnu organizační struktury pro
zajištění větší efektivity práce úřadu, především
v samostatné působnosti města, a dále zajistit úpravu pracovní doby a úředních hodin pro veřejnost
od 1. 6. 2017.

Usnesení č. 9/126/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
mezi městem Soběslav a firmou Hochtief CZ,
a. s., divize Pozemní stavby Čechy, České Budějovice, na zhotovení „Klapky na odlehčení kanalizace u Hvížďalky v Soběslavi“ za cenu 428.835
Kč + DPH.

Usnesení č. 9/127/2017

Rada města bere na vědomí informaci starosty
města Ing. Jindřicha Bláhy k připravované opravě
objektů sokolovny a zimního stadionu ve sportovním areálu v Soběslavi, které jsou v majetku města.

Usnesení č. 9/128/2017

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 4 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne
9. 5. 2007 mezi městem Soběslav, Romanem
Mixou, Soběslav, a Petrem Prokešem, Veselí nad
Lužnicí, kterým se prodlužuje doba pronájmu části
pozemků p. č. 390/1 a 3922 o výměře cca 105 m2
v k. ú. Soběslav o 5 let, tj. do 31. 5. 2022.

Usnesení č. 9/129/2017

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a Olgou Redžičovou,
Katov, na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města (zlatnictví a hodinářství) o celkové výměře 44,95 m2 v domě čp. 55, Soběslav I,
na pozemku p. č. 5 v k. ú. Soběslav na dobu 5 let
od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2022.

Usnesení č. 9/130/2017

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a Ondřejem Melichem,
Tábor, na pronájem části nebytového prostoru
ve vlastnictví města o výměře 216,4 m2 v domě
čp. 873, Soběslav III, na pozemku p. č. 2174
a část pozemku p. č. 2173 o výměře cca 170 m2, vše
v k. ú. Soběslav (na hřbitově v Soběslavi), na dobu
5 let od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2022.

Usnesení č. 9/131/2017

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
mezi městem Soběslav a firmou Smrž Roman R. S.
servis, Malšice, na provedení výměny plynových
kotlů s příslušenstvím v objektu Domu dětí a mládeže v Soběslavi za cenu 190.613 Kč + DPH.

Usnesení č. 9/132/2017

Rada města souhlasí s realizací rekonstrukce centrální plochy náměstí dle návrhu zpracovaného
Ing. arch. Jaromírem Kročákem, České Budějovice.

Usnesení č. 9/133/2017

Rada města souhlasí s ukončením platnosti
nájemní smlouvy ze dne 7. 4. 2010 uzavřené mezi
městem Soběslav a Rašelinou, a. s., Soběslav,
na pronájem části areálu hradu v Soběslavi
na zřízení Měšťanského pivovaru, a. s., dohodou
k 30. 4. 2017.

Usnesení č. 9/134/2017

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
mezi městem Soběslav a firmou Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav, na rekonstrukci chodníku
ve Wilsonově ulici v Soběslavi za cenu 199.863,54
Kč + DPH.

Usnesení č. 9/135/2017

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem, České Budějovice, na základě které
poskytne Jihočeský kraj městu finanční prostředky
ve výši 42.000 Kč na pořízení nového přívěsu pro
jednotku SDH města Soběslavi.

Usnesení č. 9/136/2017

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Dodávka konstrukčních prvků pro workoutové hřiště v Soběslavi“, který se uskuteční
29. 5. 2017 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
členové:
• Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
města
• Mgr. Michal Pánek – člen ZM
• Mgr. Pavel Lintner – člen ZM
náhradníci:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
• Mgr. Petr Valeš – člen RM
• Mgr. Milan Dančišin – člen ZM
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele
akce „ČOV Soběslav – obnova hrubého předčištění“, který se uskuteční 29. 5. 2017 v 14:00 hod.
na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:

OŽP

náhradníci:
• Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
města
• Kamil Modl – člen ZM
• Ing. Ivana Hniličková – OŽP MěÚ

Usnesení č. 9/138/2017

• Ing. Jindřich Bláha - starosta města
• Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
města
• Ludmila Zbytovská – členka RM
• Mgr. Alena Krejčová – členka RM

Usnesení č. 9/139/2017

Rada města souhlasí na návrh bytové komise
s přenecháním městského bytu velikosti 1+1
na adrese Soběslav, část Soběslav II, Kadlecova
čp. 321/1, do nájmu Františku Jungovi, přidělením
městského bytu velikosti 1+0 na adrese Soběslav,
Soběslav II, Kadlecova čp. 306, do nájmu Milanu
Lopušanovi, přidělením městského bytu velikosti
1+1 na adrese Soběslav, Soběslav II, Na Pískách
čp. 120, do nájmu Martině Šmatárové a přidělením
městských bytů na adrese Soběslav, Soběslav II,
tř. Dr. Edvarda Beneše čp. 58/32, do nájmu Martinu Hronovi byt velikosti 1+KK, Patriku Dvořákovi
byt velikosti 2+KK, Lukáši Mannovi byt velikosti
1+1 a Pavle Zahrádkové byt velikosti 1+1.

Usnesení č. 9/140/2017

Rada města na základě žádosti ředitelky Mateřské školy DUHA Soběslav, sídliště Míru 750,
Mgr. Aleny Krejčové souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru od fyzických osob
ve výši 19.000 Kč na podporu realizace projektu
s názvem „Zahrada sedmi barev“ – projekt školní
zahrady, která je místem pro vzdělávání dětí školy.

USNESENÍ
10. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 16. května 2017
Usnesení č. 10/141/2017

Rada města se za přítomnosti zástupce provozovatele vodohospodářského majetku města firmy
Čevak, a. s., České Budějovice, Ing. Václava
Fučíka seznámila s provozem a údržbou čistírny
odpadních vod v Soběslavi.

Usnesení č. 10/142/2017

Usnesení č. 9/137/2017

členové:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
• Jan Pehe – člen ZM
• Ing. Marie Staňková – vedoucí
MěÚ

se koná v úterý 16. 5. 2017
od 18:00 hod. v klubovně TJ
Spartak Soběslav:

Rada města jmenuje níže uvedené zástupce města
na valnou hromadu TJ Spartak Soběslav, která

Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., za rok 2016
dle rozboru předloženého jednatelem společnosti
Ing. Petrem Matoušem. Kladný výsledek hospodaření SLMS, s. r. o., za rok 2016 ve výši 149.829
Kč po zdanění bude rozdělen následujícím způsobem: 19.829 Kč do sociálního fondu organizace
a 130.000 Kč bude převedeno na nerozdělený
zisk minulých let. Rada města schvaluje rozpočet
a odpisový plán Správy lesů města Soběslavi, spol.
s r. o., na rok 2017 v předloženém znění.

Usnesení č. 10/143/2017

Rada města projednala finální návrh stavebních
úprav obřadní síně na hřbitově v Soběslavi zpracovaný Ing. arch. Jaromírem Kročákem, České
Budějovice.

Usnesení č. 10/144/2017

Rada města souhlasí s programem 14. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční
ve středu 21. 6. 2017 od 18:00 hod. v malém sále
Kulturního domu města Soběslavi:
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Změna č. 2 rozpočtu města v roce 2017
Změna č. 1 územního plánu města
Majetkové převody
Různé

Usnesení č. 10/145/2017

Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky
ve výši 7.000 Kč ze schváleného rozpočtu města
na rok 2017 Blatskému muzeu v Soběslavi na částečnou úhradu nákladů spojených s vydáním katalogu výstavy obrazů a monotypů soběslavského
malíře Jiřího Stejskala při příležitosti jeho nedožitých 85. narozenin.

Usnesení č. 10/146/2017

Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky
ve výši 5.000 Kč ze schváleného rozpočtu města
na rok 2017 na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem Linky bezpečí, z. s., v letošním
roce.

Usnesení č. 10/147/2017

Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a TJ Spartak
Soběslav na poskytnutí dotace ze schváleného roz

počtu města na rok 2017 ve výši 2.000.000 Kč, a to
na opravy sportovišť, ztrátovost  provozu zimního
stadionu a  rozvoj mládežnického sportu.

Usnesení č. 10/148/2017

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemku p. č. 2641/25 o výměře
120 m2 v k. ú. Soběslav od paní Jaroslavy Doležalové, Klenovice, za cenu dle znaleckého posudku.

Usnesení č. 10/149/2017

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku p. č. 440/10 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Soběslav manželům Petře
a Romanu Jansovým, Soběslav, za cenu dle znaleckého posudku.

Usnesení č. 10/150/2017

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni – pozemkové služebnosti mezi městem Soběslav a Vlastou Cibulkovou,
Soběslav, v souvislosti s realizací akce „Plynovodní přípojka k objektu čp. 794, U Jatek, Soběslav
III“, na pozemcích p. č. 2207/2 a 3954/2 v k. ú.
Soběslav, které jsou ve vlastnictví města Soběslavi.

Usnesení č. 10/151/2017

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
mezi městem Soběslav a firmou SUK, spol. s r. o.,
Praha, na výměnu kroupami poškozených polykarbonátových komůrkových desek na obloukovém
zastřešení tribuny a střídaček u fotbalového hřiště
ve sportovním areálu města za cenu 114.416 Kč
+ DPH.

Usnesení č. 10/152/2017

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a Ing. arch. Jaromírem Kročákem, České Budějovice, na zhotovení
projektové dokumentace pro provedení stavby
na revitalizaci centrální části náměstí Republiky
v Soběslavi za cenu 229.950 Kč + DPH.

Usnesení č. 10/153/2017

Rada města souhlasí s účastí starosty města
Ing. Jindřicha Bláhy, tajemníka MěÚ Ing. Radka
Brylla, ředitele KDMS Mgr. Petra Valeše, ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové a členky rady
města paní Ludmily Zbytovské na Dnech Sabinova

v partnerském městě Sabinov ve Slovenské republice
ve dnech 14.–16. 6. 2017.

PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA
V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí centrální plochy náměstí
Republiky v Soběslavi, která by měla být zahájena v letošním roce
a dokončena v roce příštím (viz článek v dubnové Hlásce), jsme
také zadali vypracování analýzy parkování v klidu v centru města,
kterou zpracovává student ČVUT, fakulty dopravní, p. Miklóš formou
diplomové práce pod vedením odborných pracovníků fakulty. Práce
naváže na ideovou studii parkování zpracovanou uvedenou školou v září
loňského roku. Předmětem díla je analýza stávajícího stavu na náměstí
Republiky a přilehlých ulicích, provedení a vyhodnocení dopravního
výzkumu zaměřeného na využití stávajících ploch pro stání vozidel,
navržení vhodné organizace dopravy a návrhy na případné zpoplatnění
stání, případně časově omezeného stání, a návrh stání pro rezidenty
(občany, kteří bydlí v centru města). Termín zpracování a dodání
je 10. 10. 2017, poté bude analýza zveřejněna k připomínkám a následně
předložena zastupitelstvu města ke schválení.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

Srdečně zveme občany na

veřejné projednání studie předprostoru

ZŠ E. BENEŠE A GYMNÁZIA SOBĚSLAV
zpracovanou Ateliérem OTA, Praha

středa 7. 6. 2017 od 15:00 hod. v přízemí budovy gymnázia - učebna proti vchodu
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KAVÁRNA, INFOCENTRUM A OBŘADNÍ SÍŇ ...
TO NÁS ČEKÁ V BUDOVĚ BÝVALÉ RADNICE
Po přesunutí soběslavského knihkupectví do nových prostor naproti autobusové zastávky U Husa
zůstala budova bývalé radnice (čp.
1/I) prázdná. V souvislosti s jejím
budoucím využitím jsem v redakci Soběslavské hlásky zaslechla
již leckteré fámy, které se úplně
neslučují s realitou. Budova je v majetku města Soběslav. To již nechalo zhotovit projektovou dokumentaci, která využití domu čp. 1/I řeší.
A my Vám přinášíme několik informácí o tom, jaký má město s budovou záměr.
Předně si musíme vzpomenout,
jakým způsobem byla budova dříve řešena. Dobře známé pro nás
všechny byly prostory bývalého
Knihkupectví u sv. Víta, které bylo
rozčleněno do několika místností. Úplně vlevo (nejblíže kostelu
sv. Víta) byla kancelář, vedle něj
stávala místnost s vystavenými knihami a prodejním pultem
a na něj zprava navazovala výstavní místnost. Vedle ní (za zdí)
byl vchod do chodby se schody
do prvního patra. Tam dříve během
sezony stávalo také jednoduché
informační centrum.
Tou první ze zásadních změn
je, že zmíněná chodba, vedoucí ke schodišti do druhého patra,
by se měla rozšířit. Stěna mězi
chodbou a výstavní místností

u bývalé knihy by totiž měla být
odstraněna a vzniknout by měla
velká vstupní místnost se   schodištěm a výtahem. Dle projektové dokumentace by v přízemí
v místnosti, kde se dříve prodávaly knihy, mělo vzniknout rozšířené  
infocentrum, které by mělo být průchozí až do zadního atria. Tam, kde
dříve stála kancelář, v budoucnosti
vznikne nová kavárna, která bude
mít vlastní vchod a opět se potáhne dozadu, kde bude propojena
s bývalým velkým sálem hudebky.
I odsud bude možné vyjít do atria
a dát si šálek kávy na čerstvém
vzduchu v příjemném prostředí.
Obě místnosti navíc budou propojené. Vzniklé prostory by dle slov
starosty města Jindřicha Bláhy
měly sloužit k posezení a pořádání kulturně-společenských akcí.
K dispozici bude dostatek prostoru
i sanitárního zařízení.  
V prvním patře vznikne velká
zasedací místnost s kompletním
zázemím, která bude mimo jiné
sloužit k pořádání jednání Zastupitelstva města Soběslavi. Využívána bude také městským úřadem,
a organizacemi a spolky, které
ve městě působí. V klenutých prostorách, kde se dříve nacházela
dětská knihovna, vznikne honosná
obřadní síň. Ta nahradí obřadní síň
na městském úřadě, která slouží
k pořádání svateb a vítání občán-

ků. Ve zbývajících prostorách
bude vybudováno sociální zařízení
a vzniknout by měly také kanceláře, které budou sloužit pro potřeby
městského úřadu. Budova si zachová historický ráz, na který jsme
byli doposud zvyklí.
Některé stavební úpravy již byly
v budově provedeny. Částečně bylo
upraveno schodiště a za ním vznikla výtahová šachta. Okna v horním
patře byla vyměněna za nová. Dle
slov starosty města Jindřicha Bláhy by měla být rekonstrukce zahájena na podzim letošního roku.
V současnosti bude potřeba zajistit
stavební povolení. Vzhledem
k tomu, že se jedná o památkový
objekt, svá stanoviska k použitým
stavebním materiálům a celkovému vzezření budovy předkládá
také odbor památkové péče. Dodavatel akce bude vybrán prostřednictvím výběrového řízení.
Předpokládané náklady jsou odhadovány přibližně na 15 milionů
korun. Konečné náklady budou
ale záviset na ceně, která bude
vysoutěžena ve výběrovém řízení.
Obnova některých částí objektu  
by měla být finančně podpořena
z Programu regenerace městské památkové zóny Ministerstva kultury
ČR.  Termín dokončení stavebních
prací je odhadován na začátek roku
2019.
-min-

Do atria bude možné projít přes
infocentrum i kavárnu.

Bývalou kancelář Knihkupectví
sv. Víta nahradí kavárna.

Za dveřmi bývalého knihkupectví
vznikne nové infocentrum.

SOBĚSLAVSKÝ HRAD PROJDE REKONSTRUKCÍ
Další stavební akce by měla nastat již v průběhu následujících čtyř měsíců. V rámci programu Ministerstva kultury ČR s názvem Záchrana architektonického dědictví proběhne rekonstrukce některých částí Soběslavského hradu. Vyměněna budou dvoje plechová vrata, kterými se vjíždí do hospodářské budovy a červená plechová vrata u vstupní brány do areálu hradu za nová dřevěná a opravena bude také celá hradní zeď podél Jirsíkovi ulice.
V hospodářské budově budou odstraněny staré stropní panely. Stavební práce provede firma VIDOX s.r.o. z Českého Krumlova, která vstupovala
do výběrového řízení s cenou 1 121 972 Kč. Rekonstrukce by měla být dokončena nejdéle do termínu konání Soběslavských slavností Rožmberských,
který připadá na 16. září tohoto roku. 								    	                                       -min-

V SOBĚSLAVI BYLA VEŘEJNĚ PREZENTOVÁNA STUDIE HRADNÍHO NÁDVOŘÍ
V sobotu 20. května proběhlo představení studie
hradního nádvoří pro veřejnost, o jehož pořádání jsme informovali v květnové Soběslavské
hlásce. Prezentovaná studie byla zhotovena
na základě výsledků ankety, která proběhla
na minulých soběslavských slavnostech. Dozvěděli jsme se, jak by mělo do budoucna hradní
nádvoří vypadat. A pokud se to povede, máme
se opravdu na co těšit. Čeká nás prostor pro zábavu, posezení i odpočinek.
Jihozápadní strana nádvoří bude dle studie
sloužit jako prostor pro posezení a pořádání
trhů. V prostorách hospodářské budovy na severozápadní straně nádvoří vznikne restaurace
či bufet, který bude průchozí jak na nádvoří

hradu, tak na travnatý plac u knihovny. Zde
by v budoucnosti mělo stát nové dětské hřiště.

Na severovýchodní straně (u vstupu do sklepení) budou návštěvníkům k dispozici odpočinkové houpací sítě. Bytový komplex by měla
od nádvoří oddělit stěna, která by se zároveň

dala využít jako venkovní galerie. Pro mnoho
obyvatel by mohlo být lákavé také letní kino,
jehož plátno by mělo být umístěno u hradní zdi
pod terasou soběslavské knihovny.
Současné představy o podobě a budoucím využití hradního nádvoří naráží na požadavky
odboru památkové péče a nejen jeho. Zazněly
například i obavy o čápy, kteří hnízdí na komíně v areálu hradu. O budoucí podobě nádvoří
se diskutovalo dvě hodiny a vyjádřit se mohl
kdokoliv. Případné připomínky si architektky
zaznamenávaly již na místě. Vizualizace hradního nádvoří naleznete na webových stránkách
KDMS. Studie se bude dále rozpracovávat.
O jejím vývoji budeme informovat v průběhu
roku.
-min-
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Změna úředních hodin Městského úřadu Soběslav

Prodej nalezených věcí

S platností od 1. 6. 2017 dochází ke změně pracovní doby městského úřadu. S tím souvisí i změna úředních hodin pro veřejnost. Úředními dny zůstávají i nadále pondělí a středa, přičemž úřední hodiny
se v obou dnech sjednocují od 7:00 do 11:00 hodin a od 11:30 do 17:00 hodin.
Jako doposud jsou na odboru dopravy a vnitřních věcí (pasy, občanské
průkazy, řidičské průkazy a registr vozidel) úřední hodiny rozšířeny
o páteční dopoledne v době od 07:00 do 11:00 hodin. Pro přehlednost
uvádíme celou pracovní dobu úřadu:

Městský úřad Soběslav oznamuje, že ve středu 14. 6. 2017
od 15.30 do 16.30 hodin bude v průjezdu budovy městského
úřadu čp. 59 na náměstí Republiky uskutečněn prodej nalezených
věcí. Seznam věcí k prodeji je vyvěšen na úřední desce městského
úřadu a zveřejněn na internetových stránkách města www.
musobeslav.cz.

Po, St

7:00 – 11:00 hod.

11:30 – 17:00 hod.

Út, Čt, Pá

7:00 – 11:00 hod.

11:30 – 14:30 hod.

Více informací k prodeji Vám poskytne pracovnice MěÚ
Soběslav, Šárka Tröglerová, DiS., na tel. č. 381 508 115 nebo
e-mailu troglerova@musobeslav.cz.
Šárka Tröglerová

Radek Bryll, tajemník Městského úřadu Soběslav

PODMÍNKY DOTACÍ NA ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ
JSOU V SOUČASNÉ DOBĚ VELMI VÝHODNÉ
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu,
se v tomto programovacím období (2014
–2020) již nedá očekávat. Proto je důležité, aby
zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplování
či pořízení fotovoltaických kolektorů, případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo
pro místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje
podmínky, zrychluje administraci a zároveň
hledá další možnosti, jak pomoci žadatelům
získat potřebnou podporu, která od léta 2016
činí 30–40 % z celkových způsobilých výdajů
projektu.
MMR i nadále zjednodušuje proces předložení
žádostí o podporu energeticky úsporných opatření pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými
jednotkami a urychluje jejich administraci. Díky
přijatým opatřením je aktuálně třeba předložit
méně dokladů a pro vlastníky bytových domů
je nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele prací. Také se podařilo výrazně zkrátit
proces hodnocení žádosti. Záměrem je také
zjednodušit pravidla pro získání podpory

na zdroje tepla, informuje náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád. Snahou MMR je umožnit podporu výměny např. plynového nebo elektrického kotle

za tepelné čerpadlo, což v současné době není
možné, a nabídnout tedy vlastníkům bytových
domů více možností při hledání nejvhodnějšího
řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn
nebo výměna oken a dveří, tak i pořízení nového
zdroje vytápění nebo fotovoltaických kolekto-

rů. V létě 2016 se podařilo dojednat vyšší míru
podpory pro žadatele, a tedy zateplit bytový
dům je v současné výzvě ještě výhodnější.
Zároveň je možné říci, že podpora je výhodná
pro všechny typy bytových domů: evidujeme
žádosti o podporu na malé bytové domy o čtyřech bytech, ale také na velké panelové domy,
dodává náměstek Semorád. Jako nejaktivnější
v předkládání žádostí se zatím jeví vlastníci bytových domů v Moravskoslezském kraji, odkud
byly zatím podány žádosti o podporu v celkovém objemu 245 mil. Kč (téměř 1/5 podpory
všech administrovaných žádostí v aktuální výzvě).
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo
byste se rádi dozvěděli další informace o získání podpory, obraťte se na regionální pracoviště
Centra pro regionální rozvoj ČR (www.crr.cz).
Miroslav Krob
Fotograﬁe: archív MMR

NOC KOSTELŮ
Druhý červnový pátek se opět otevřou dveře soběslavských kostelů a začne Noc. Otevřené dveře jsou nejen pozváním
k návštěvě, ale i znamením, že máme vyjít ven ze svých ulit nebo sociálních bublin, jak se dnes říká, a potkat druhé lidi.
Loni propojila tato akce více než 1400 kostelů v celé zemi a tradičně přesahuje i do dalších zemí v Evropě. Za každým
kostelem a každým programem stojí ale především lidé, ochotní opustit právě tu svou bublinu a propojit se s ostatními,
protože věří, že takové konání má smysl. Noc má propojovat lidi, překračovat hranice, přinášet nové podněty, objevovat. Motto letošní Noci pochází z knihy Moudrosti. Právě moudrost nás učí poznávat krásu, učí nás jít po cestě životem
a odhalovat jeho pestrost, proto i my chceme během letošní Noci nabídnout pestrou mozaiku pořadů, které ukáží mnohdy
skryté poklady a pestrost nejen našeho města, ale přesáhnou i jeho hranice. Představíme Vám Sbor soběslavského gymnázia, přední český varhaník Jaroslav Tůma rozehraje varhany v kostele sv. Víta, prožijete příběh Samsona v podání loutkového souboru Drak´nRoses, jehož loutky hrají i dalekém zámoří, nebo si budete moci vyslechnout povídání o propojení stvoření a člověka v encyklice papeže Františka
“Laudato si” a pohovořit s teologem Filipem Outratou. Děti se mohou učit žonglování a jiné kejkle a samozřejmostí bude možnost projít si soběslavské
kostely, v klidu posedět, rozjímat, nebo si přijít přečíst knihu.
Bližší informace o konkrétních časech
naleznete v programové brožuře, která bude k dispozici v infocentru od 5. 6., a na plakátech, webových a facebookových stránkách Noci kostelů.
Tedy na viděnou 9. 6. 2017. A abyste na Noc nezapomněli, připomene vám ji zvonění a trubači z městské věže.

Zdeněk Kozlíček
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V KVĚTNU BYLA POŽEHNÁNA PRVNÍ SVÁKOVSKÁ CESTA NA SOBĚSLAVSKU
V sobotu 13. května bylo za přítomnosti soběslavského faráře Jana Hambergera, českobudějovického generálního vikáře Davida Henzla a tvůrce jednotlivých zastavení křížové cesty Martina Mikuly požehnáno 14 zastavení nové křížové cesty na Svákov. I přes deštivé počasí se přišla na událost podívat řada lidí, včetně některých představitelů města Soběslavi. Všichni návštěvníci následovali faráře a generálního vikáře od kříže u kempu (kde křížová
cesta začíná) k jednotlivým zastavením a svou pouť ukončili u 14. zastavení před kaplí Panny Marie Bolestné. Zde se venku pod širým nebem konala
mše, kterou vedl generální vikář David Henzel a zpěvem doprovodil Chrámový sbor sv. Petra a Pavla. Na závěr na všechny čekalo bohaté občerstvení
za doprovodu žesťové hudby.											                       - min-

Závěrečné mši u kaple Panny Marie Bolestné na Svákově přihlížel dav lidí.

Soběslavský farář Jan Hamberger a českobudějovický
vikář David Hanzel žehnají prvnímu zastavení.

Křížovou cestu doprovází nové
informační tabule.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Sbor pro občanské záležitosti při Městském úřadu Soběslav zorganizoval na 11. května další vítání občánků tentokrát v kostele
sv. Marka. Za hudebního doprovodu žaček Základní umělecké školy Soběslav pod vedením Ivy Hovorkové slavnostně přivítal
starosta města do života celkem 16 dětí, z toho 8 holčiček a 8 chlapců.
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maxmilián Ježek
Mariana Čejnová
Kryštof Kos
Adéla Skřivánková
Žofie Mládková
Ema Kolářová
Ela Podlahová
Adéla Mocová
Adam Liška

Nově narozeným
občánkům přejeme
šťastný život.
Úmrtí:
• Ján Uherčík
• Věra Kučerová
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

VZPOMÍNÁME
Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají víc,
než ostatní. O to těžší je naučit se žít bez nich.
Dne 2. 6. 2017 uplynou 4 roky,
co navždy odešla paní Monika
Hrádková ze Soběslavi. Dne
18. 7. 2017 by se dožila padesáti
let.
S láskou stále vzpomíná a nikdy
nezapomene přítelkyně Alena.

Dne 29. 6. 2017 uplynou již 4 roky od doby,
co nás navždy opustila naše drahá maminka,
babička a prababička paní
Marie Dvořáková.
S láskou stále vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

Dne 25. června 2017 uplynou
2 smutné roky, co zemřel pan
Vlastimil Bernas ze Soběslavi.

Dne 15. 6. to bude již
pět smutných let, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel a tatínek
pan Stanislav Krejča
ze Soběslavi.

Za tichou vzpomínku děkují
manželka Milada, dcera Milada s
manželem, syn Vlastimil s manželkou a vnoučata.

I když tu nejsi s námi,
v našich srdcích zůstaneš navždy! Manželka
Ladislava, dcera Irena a syn Pavel.

Marně naše oči všude Tě hledají,
marně po lících slzy nám stékají.

ZA UMĚNÍM DO GALERIE SV. MARKA
Miroslav Oliva - keramická plastika
a Eliška Jakubčíková - malba
Vernisáž výstavy se uskuteční výjimečně ve čtvrtek 29. 6. 2017 v 18 h
a potrvá do neděle 30. 7. 2017 do 17 h.

Několik kufrů s překvapením na scéně,
obrovské brýle mámení a hledání cesty
do vlastního srdce. Noční můra povinné četby od Jana Ámose Komenského
v osobitém podání Divadla Víti Marčíka

LABYRINT SVĚTA
pátek 23. 6. 2017 v 18:00 - kostel sv. Víta

SVÁKOVSKÁ POUŤ
Římskokatolická farnost Soběslav
srdečně zve na tradiční
svákovskou pouť v neděli
2. července 2017.
• 14,30 soběslavský žesťový kvartet
zahraje mariánské písně
• 15,00 Poutní mše svatá, kterou
bude sloužit novokněz Mgr. David
Mikluš. Po mši svaté bude udělovat
novokněžské požehnání.

Ak. soch. Miroslav Oliva (1954) je předním
a uznávaným českým keramikem a sochařem.
Věnuje se designu keramiky a porcelánu, volné keramické plastice a sochařské tvorbě. Žije
a pracuje v Bechyni. Absolvoval Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni u ak.soch.
J. Podmola (1974) a VŠUP v Praze, ateliér
sochařství u prof. Malejovského (1980).
Jako designer nápojových a jídelních souborů
spolupracoval s v. d. Keramo, Ústředím lidové
umělecké výroby (1985-91) a společností Český
porcelán a.s., Dubí u Teplic. Působil jako designer
a sochař na volné noze. Od 2003 předává své
znalosti a zkušenosti mladé generaci jako pedagog
na Střední umělecko-průmyslové škole v Bechyni.
Velkou část jeho rozsáhlé tvorby zaujímá užitková keramika – hrnky, mísy, vázy, svícny, džbánky,
konvice, dózy, stolní doplňky, ucelené jídelní, čajové a kávové soubory a zahradní krby, které často využívají točených tvarů. Ve volné tvorbě zpracovává různorodá témata - ženskou figuru, tváře,
idoly, duchovní náměty, zvířecí motivy s mírně
humorným nebo lyrickým zabarvením. Inspiruje
se českou keramickou tradicí, finským designem,
dětstvím a dětskými malbami, antickou tradicí,
raně archaickým a skytským sochařstvím. Využívá klasických řemeslných technik, bravurně spojuje sochařský přístup ke tvaru.
Za svou tvorbu byl oceněn Cenou Českého fondu
výtvarných umělců a Českého fondu výtvarných
umělců pro absolventy vysokých škol uměleckého směru (1980), evropskou cenou Premio aquisto v soutěži v italském Gualdo Tadino (1985) a
Diplomem Institutu průmyslového designu „dobrý design“ (1989).

Vystavuje v ČR od roku 1976 a v zahraničí (např.
Francie, Itálie, Japonsko, Německo, Polsko, Slovinsko, Slovensko, Španělsko). Je členem Sdružení výtvarných umělců keramiků a Výtvarné
skupiny Devět +.
Ak. mal. Eliška Jakubčíková (1955) absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze, ateliér
ﬁgurální a monumentální malby u prof. Jiřího
Načeradského a malířský ateliér u prof. Zdeňka
Berana (1993).
Charakteristické pro její tvorbu je suverénní, expresivní, energické gesto vyjádřené rozmáchlými tahy. Kombinuje lití a stříkání barev,
nechává barvy stékat, jinde použije hustou pastu,
používá místo štětce malířskou štětku. Inspiruje
se přírodou, její díla mají navozovat prožitek radosti. Její plátna byla vybrána pro přelomovou
výstavu „Perfect tense-Malba dnes“ (2003). Její
obraz Květ ve stínu (2009) byl vybrán mezi vítězná umělecká díla v evropské soutěži „Europol“
s Art Competition a je umístěn v novém sídle Europolu v Haagu. Je zastoupena ve Sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze
a soukromých sbírkách doma a v zahraničí.
Uspořádala více než dvě desítky samostatných
výstav a účastnila se společných výstav v ČR i zahraničí (USA, Německo, Švédsko). Žije a pracuje
v Praze.
Zveme na výstavu a těšíme se na Vaši návštěvu. Výstava je v galerii otevřena do 30. 7.
ve dnech úterý – neděle v 10-12 a 13-17 hod.
Ak. soch. Václav Hrůza, kurátor výstavy
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Třináctiletá Vanesska zachránila lidský život
Dovolte mi podělit se s vámi o příběh, událost, která zůstane hluboko vryta v naší paměti. V neděli 21. května nad ránem se vracela babička Dana se svou vnučkou Vanesskou,
která právě oslavila své třinácté narozeniny,
z Čeraze do Soběslavi. Když v tom znenadání vyšlehly z motoru plameny.
Vanesska vyskočila z auta, všimla si však,
že její babička zůstala v autě. Oběhla auto
a babičku Danu odepla z bezpečnostního
pásu a vytáhla z auta. Po pár krocích se auto
vzňalo celé a odvíjela se scéna jako z akčního filmu. Dveře lítaly, gumy bouchaly…
Na silnici zůstal jenom ohořelý vrak.

chapřítomnosti a odvaze má vedle sebe i svou
babičku Danu.

Děkujeme ti, Vanessko, za tvou odvahu, záchranu a doufáme, že tuto noční událost brzy
nahradí jen veselé a šťastné příběhy…

Vanesska vyvázla bez zranění a díky její du-

Jana Pourová

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Jako každoročně, tak i tento poslední
školní měsíc zveme prvňáčky ze základní
školy Komenského ve středu 7. 6. dopoledne a ZŠ Edwarda Beneše v pátek 9. 6.
také v dopoledních hodinách na pasování
malých čtenářů do naší knihovny.
Věříme, že i letos se tato akce vydaří.

Oslavu svátku sv. Petra a Pavla
patronů Soběslavi
kostel sv. Petra a Pavla
Neděle 25. června 2017
Program:
9.30
18.00

- poutní mše svatá
- požehnání malého zvonu
Panny Marie
- koncert „HAMAVE“
- první zvonění

SETKÁNÍ ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ
každé úterý od 18 hodin na faře ČCE v ulici 28. října
kontaktní osoba - Bohuslav, Tel. 602 126 685

z pera Hany Veselé a Věry Hanzalové
spojené s příjemným POPOvídáním
a hudebním doprovodem žáků ZUŠ
pod vedením Jindřišky Hrochové
Čtvrtek 15. června 2017
od 17,30 hodin

Poděkování

Římskokatolická farnost Soběslav
vás srdečně zve na

Recitace básní

Jménem všech pracovníků Městské
knihovny v Soběslavi bychom rádi poděkovali paní Mgr. Aleně Fremrové za léta
strávená vedením knihovny, za ochotu
a čas, který knihovně věnovala, a akcím,
které byly z její iniciativy pořádány.

Městská knihovna Soběslav

Do dalších let Ti přejeme mnoho osobních
úspěchů a hodně štěstí a radosti v novém
zaměstnání.
Bývalé kolegyně

Básník Jan Škrob na terase soběslavské knihovny
Autorská čtení s názvem
Vino et verbum na terase soběslavské knihovny
odstartoval koncem května oblíbený spisovatel Jiří
Hájíček. V červnu bude
v této sérii pokračovat
mladý básník Jan Škrob.
Za svou debutovou sbírku
Pod dlažbou (2016) byl nominován na cenu Magnesia
Litera. Sám sebe označuje
jako básníka a překladatele. Kromě toho působí také
na Rádiu Wave jako moderátor pořadu s provokativním
názvem Hergot! Životním
východiskem Jana Škroba

je křesťanství, nečekejte ale
nějaké veršíky o kudrnatých okřídlených andílcích.
Křesťanství je pro něj každodenní záležitost, někdy

je plné pochybností, a jindy
zase naplněné důvěrou. Jeho
poezie není nijak zdobná,

působí civilně. Zajímavé
jsou také Škrobovy občanské postoje – pokud má pocit, že je potřeba se k nějakému tématu vyjádřit, udělá to.
A nebojí se ani konﬂiktu
s velkou autoritou.
Na autorské čtení Jana Škroba s malou ochutnávkou vín
vás zve spolek Soběslávka
ve spolupráci s městskou
knihovnou. Akce
proběhne na terase soběslavské knihovny ve středu
28. června v 18 hodin.
Za organizátory
Martina Plátová

červen 2017

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

10

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

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KDMS
PO a ST

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Program – červen 2017
Pravidelné akce:
Pondělí
Úterý
Středa

17.00

Loutkářský soubor Kašpárek

16.00

Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci!)

18.00

Argentinské tango

13.30

Senior klub

15.30

Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců

20.00

Spolek divadelních ochotníků „Chvalovský“

Čtvrtek

18.00

JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866)

Pátek

19.00

Soběslavská chasa mladá

Další program:
8. 6.

17.00

Astrál

Pátek

16. 6.

16.00

„S bobem a bobkem na cestách“
– zábavná stezka Soběslaví zakončená pohádkou v KD
Soběslav, START U KINA!, startovné 50 Kč/dítě (pro
účastníky stezky pohádka od18.00 v KDMS zdarma!)

Pátek

16. 6.

21.00

Strašidlo cantervillské, Divadelní soubor ZŠ
Komenského ul., , „rádoby vtipný komediální horor
o mnoha jednáních“, park u Hlásky

Středa

21. 6.

18.00

Zastupitelstvo, malý sál

Čtvrtek

29. 6.

18.00

Vernisáž – Miroslav Oliva a Eliška Jakubčíková
„Keramika, obrazy“, Galerie v kostele sv. Marka

Čtvrtek

Setkání s hudbou v Soběslavi
– týden koncertů a příjemných setkání nejen s hudbou…,
Galerie v kostele sv. Marka, KDMS, kostel sv. Víta, kostel
sv. Petra a Pavla, letní koupaliště

Sobota 1. 7. – pondělí 10.7.

Připravujeme na září 2017:
Pátek

15. 9.

Sobota

16. 9.

Úterý

19. 9.

21.00

koncert ČECHOMOR, areál KD a soběslavského hradu
Soběslavské slavnosti Rožmberské 2017

19.00

Miroslav Donutil - „Cestou necestou“
- srdečně Vás zveme na příjemně strávený večer
s vynikajícími příběhy Miroslava Donutila, velký sál

19:00 Kulturní dům
TANEČNÍ KURZY 2017
Taneční kurzy povedou opět
manželé Alena a Jaroslav
Bolkovi z Milevska.
Začínáme v sobotu 9. září
od 18 hodin – končíme
Věnečkem 9. prosince 2017.
Kurzovné je 1 300 Kč (10 x sobota
od 18 – 21 hod., Prodloužená 18 – 22 hod.,
Věneček 18 – 24 hod. tj. celkem 12 sobot ! )
Podrobný rozpis jednotlivých kurzů
najdete během měsíce června
na www.kdms.cz. !
Můžete se těšit na kurz stolování!
(není povinný)
Přihlášení si mohou od května zajít
do kanceláře KDMS pro průkazku a zaplatit hotově nebo mohou
zaplatit i na účet KDMS Soběslav
č. 19–0044450257/0100 a po telefonické
dohodě vám pošleme průkazku poštou.
Těšíme se na vás v září !

HRADNÍ NÁDVOŘÍ
Děkujeme všem, kteří se v sobotu 20. května
zúčastnili veřejné prezentace záměru realizace
hradního nádvoří a kteří přispěli svými podněty
a připomínkami. Vše bude po pečlivém zvážení
zapracováno a projekt bude pokračovat ve své
podobě k přípravě realizace. Fotografie z prezentace a náhledy vizualizací hradního nádvoří
naleznete na www.kdms.cz pod záložkou prostory.
KDMS a MOOZA
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BLATSKÉ MUZEUM
PŘEDSTAVUJEME UMĚLCE REGIONU
Ve výstavním i publikačním programu
Blatského muzea se systematicky věnujeme tvorbě umělců z našeho regionu.
K soběslavské výstavě konané předloni
k nedožitým 95. narozeninám Františka
Peterky (1920–2007) vyšel soubor grafických listů, který je dosud v prodeji. Nově
k němu přibyla rozsáhlá monografie věnovaná Peterkovu dílu – bohatý obrazový materiál doplňuje text Pavla Trpáka, někdejšího
ředitele soběslavského muzea. Za redakce
Jakuba Smrčky, nynějšího ředitele Husitského muzea v Táboře, a kurátorky výstavy
Lenky Zajícové knihu o 160 stranách graficky připravil Vlastimil Slabý. V pokladně
muzea ji lze zakoupit za 520 Kč.
Ve Veselí nad Lužnicí představíme díla
sochaře Zdeňka Šimka, v Soběslavi
o tvorbu malíře Jiřího Stejskala. Výstavy
můžete spolu se stálými expozicemi v Rožmberském a Weisově domě zhlédnout denně
kromě pondělí v časech 9:00 – 12:00 a 12:30
– 17:00.
ZDENĚK ŠIMEK (1927–1970)
Sochař Zdeněk Šimek, rodák z Veselí nad
Lužnicí, patří k významným autorům českého sochařství druhé poloviny 20. století.
Přes figurativní náměty a vertikální plastiky ze dřeva z konce 50. a počátku 60. let
dospěl k osobité poetické geometrii, v níž
spojoval abstraktní formu s prožitkem přírodního dění, kde můžeme vnímat autorovo
spojení rozumu a citu. Zdeněk Šimek byl
od roku 1964 do svého předčasného úmrtí
členem nekonformní umělecké skupiny Trasa. Na výstavě u příležitosti 90. výročí Šimkova narození se setkáme s ranými pracemi
ze školních let (kresby a olejomalby), s modely plastik realizovaných v jižních Čechách
(Třeboň, Dynín, Prachatice) a zejména
s plastikami jeho volné tvorby z 60. let.
Kamen i dřevo plně vyhovovaly jeho
charakteristickému pojetí abstrakce založené na čistotě formy, sumárnosti tvarů
a jasných křivkách materiálu. Vernisáž výstavy ve Weisově domě proběhne ve čtvrtek
1. 6. od 18 hodin. V prodeji bude publikace
o díle Zdeňka Šimka. Výstava potrvá do neděle 30. 7.
JIŘÍ STEJSKAL (1932–2015)
Na výstavě v Rožmberském domě chceme připomenout nedožité 85. narozeniny
známého soběslavského umělce, docenta
výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity Jiřího Stejskala,
a současně také poodhalit méně známou
část jeho výtvarné tvorby. Jádrem výstavy
bude totiž soubor Stejskalových monotypů
s motivy z jižních Čech, který bude doplněn
o známější veduty Soběslavi, několik portrétů a vybrané předměty z umělcovy pozůstalosti. K výstavě vychází i stejnojmenný
katalog z edice založené v loňském roce
s cílem trvale přibližovat tvorbu regionálních umělců. Vernisáž výstavy proběhne
v pátek 2. 6. v 17 hodin, hudební vystoupení připravují žáci soběslavské ZUŠ
pod vedením Ivy Hovorkové. Výstava potrvá do neděle 30. 7.

VÝSTAVA A WORKSHOP DDM
VESELÍ N. L.
Druhá veselská červnová akce bude
netradiční kombinací víkendové výstavy
(16. – 18. 6.) prací dětí z veselské pobočky
DDM Tábor a workshopu, který se uskuteční v sobotu 17. 6. od 14 hodin na zahradě
Weisova domu. Během workshopu si bude
moci nejen prohlédnout dětské výtvory
(keramické busty a další výtvarná díla),
ale i vytvořit vlastní misku, opéct buřta
a poslechnout hudební vystoupení dětí pod
vedením Lenky Semrádové Martinů.
NA KOLE K ŽIDOVSKÝM HŘBITOVŮM
Se spolkem Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí pořádáme další vlastivědný
cyklovýlet.
Koná se v sobotu 17. 6. a povede na židovské hřbitovy v Přehořově a Kardašově Řečici. Oba hřbitovy jsou nově zrekonstruované
a dozvíme se i to, že na přehořovském hřbitově je pohřbena řada významných veselských občanů. Sraz před Weisovým domem
je v 9:00.
NÁRODOPISNÁ NOC V MUZEU
S OTEVŘENÍM SMRČKOVA DOMU
Noc v Blatském muzeu se ve svém
6. ročníku vrací opět do Soběslavi, proběhne
v pátek 23. 6. a ponese podtitul „národopisná“, neboť její hlavní náplní bude slavnostní otevření Smrčkova domu s novou stálou
expozicí. Jeden z nejvzácnějších soběslavských domů prošel v letech 2013–2017 rozsáhlou rekonstrukcí spojenou s reinstalací
hlavní, etnografické expozice, která nově ponese název „Život na Blatech a Kozácku“.
V ní se můžete seznámit s tradičními řemesly, zpracováním půdy i rašeliny, lidovými
kroji, uměním, architekturou i bydlením.
Jedna místnost se proměnila ve světnici blatského statku z 19. století, jinde se návštěvníci ocitnou na blatské návsi spolu s krojovanými selkami. Videoprojekce představí
zvykoslovný rok. Pro nejmenší návštěvníky
vznikla speciální tematická herna, v níž
si mohou pohrát anebo třeba poležet na peci.
Mimo to Smrčkův dům nabídne i dlouhodobou výstavu „Krajina Táborská ve výtvarném umění“, prezentující obrazy regionálních autorů od Františka Líbala, který vnesl
téma Blat do českého malířství, až po osobitého táborského krajináře Karla Valtera.
V neposlední řadě bude během muzejní noci
otevřena také sezonní výstava fotografií
Petra Mareše „Táborsko“. Výstava doprovázející vydání stejnojmenné knihy ukáže
náš region pohledem mladého fotografa,
jehož snímky navíc zdobí i novou etnografickou expozici. A chybět samozřejmě nebude
ani živá lidová kultura – vystoupí Soběslavská chasa mladá a dětský folklórní soubor
Dubínek z Plané nad Lužnicí, který doprovodí Dudácký taneční soubor Jitra Soběslav.
Šestá noc v Blatském muzeu proběhne
od 17 do 22 hodin, detailní program najdete
na plakátech akce.
Do expozičních a výstavních sálů i do terénu
srdečně zvou Daniel Abazid a Petr Šťovíček

1. 7. – 10. 7. 2017
• sobota 1. 7., kostel sv. Víta + KDMS 18.00
PUTOVNÍ KONCERT ORGANIZÁTORŮ
A LEKTORŮ
• neděle 2. 7., kostel sv. Petra a Pavla 19.00
HUDBA LETÍ PŘES STALETÍ...
Komorní soubor ARTI ALLEGRE představuje skladby od baroka po současnost.
• pondělí 3. 7., kino
19.00
NITKY, Hudebně – poetický projekt básní
Suzanne Renaud (manželky básníka a grafika Bohuslava Reynka) zhudebněných Ondřejem Škochem (Chinaski);
• úterý 4. 7., KDMS
HOUSLOVÝ RECITÁL TOMÁŠE
VINKLÁTA

19.00

• středa 5. 7., kostel sv. Vít
19.00
HUDBA ČESKÉ RENESANCE
Program: Nešpory v Českém Krumlově
v době posledních Rožmberků; Petr Vok
a hudba; Hudba baroka z jihočeských sbírek
(Adam Michna, B.M. Zelenka, Georg Reutter).
• čtvrtek 6. 7., kostel sv. Marka ZUŠ 11.00
MATINÉ ZUZANY LÁSZLÓOVÉ
• čtvrtek 6. 7., kostel sv. Petra a Pavla 19.00
HUDBA PRO DUŠI I DUCHA...
• pátek 7. 7., Městské koupaliště
19.00
DOMÁCÍ VÝROBA ANEB PECKY
VŠECKY...
Open-air koncert na pomezí rocku, blues a
jazzu, tentokrát s důrazem na jazzovou část,
v níž zpěvačka Elena Sonenshine připomene
100. výročí narození legendární Elly Fitzgerald!
• sobota 8. 7., kostel sv. Marka
GADREW WAY QUARTET
- Dívčí smyčcové kvarteto

19.00

• neděle 9.7., koncertní sál ZUŠ
11.00
MATINÉ Z TVORBY ÚČASTNÍKŮ KURZŮ
• neděle 9.7., kostel sv. Víta
19.00
1. KONCERT ÚČASTNÍKŮ KURZŮ
• pondělí 10.7., KDMS
18.00
2. KONCERT ÚČASTNÍKŮ KURZŮ
Foto: Ondřej Škoch, baskytarista skupiny Chinaski
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SRDEČNĚ ZVEME
Na naše premiérové vystoupení,
které se chystá na čtvrtek 1. 6.
od 19.30 hodin v soběslavské
čajovně Rolnička.
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VÝSTAVA KERAMIKY V ROŽMBERSKÉM DOMĚ
Jak už jsme informovali v květnovém vydání Soběslavské
hlásky, v pátek 28. 4. proběhla v Rožmberském domě vernisáž
výstavy z keramiky s názvem Světadíly, která zároveň otevřela
výstavní sezonu v Blatském muzeu. Organizátoři měli v plánu
zahájit sezonu mimo jiné i zahradní slavností, ale počasí vše
bohužel změnilo, a tak se za deštivého podvečera sešli příznivci umění ve vnitřních prostorách muzea. Návštěvníci zhlédli
keramické sochy, stavby, zvířata, nádoby a další různorodé
výrobky, které byly tematicky přiřazeny k určitému světadílu.
Díky tomu jsme měli možnost cestovat místem i časem a ocitnout se mezi indiány, pyramidami, Eskymáky nebo na Červené Lhotě. Všechna keramická díla vytvořili účastníci kurzů
a kroužků při Domu dětí a mládeže v Soběslavi pod vedením Jany Povondrové. Měli jsme
možnost vidět výrobky i těch nejmenších, sedmiletých umělců. Vernisáže se zúčastnil také
ředitel Domu dětí a mládeže v Táboře Josef Musil, pod který Soběslav spadá. Přivítal
návštěvníky vernisáže a dodal, že už se nediví, proč paní Povondrová objednávala velké
množství hrnčířské hlíny… Spotřeba hlíny byla zřejmá a výsledek stojí za to.
Keramiku vystřídá výstava k nedožitým 85. narozeninám soběslavského umělce Jiřího
Stejskala. Proto si nenechte ujít letošní sezonu v Rožmberském domě, je opravdu bohatá.
-pim-

MŠ DUHA

Vydejte se s námi napříč našimi oblíbenými styly a žánry

vstupné dobrovolné
www.anonymvoice.wz.cz

Stalo se již tradicí, že vždy na jaře vystupuje Novita
v kostele v Choustníku. Tuto tradici zde zavedl
ředitel místní základní školy pan Karel Krejza.
Je naším dlouholetým příznivcem a přítelem
dobré hudby. Letos na jaře máme o důvod víc,
proč v Choustníku zazpívat a to 16. 6. od 19:00
v kostele Navštívení Panny Marie. Pan Karel
Krejza odchází do důchodu a nám je ctí se s ním
právě jarním koncertem rozloučit a vyjádřit velký dík.
S našimi Soběslavskými příznivci se těšíme
na shledání v září a říjnu. 		           
Pěvecký sbor Novita

„Zdravá školní
jídelna“
Mateřská škola Duha
se stala první školou okrese Tábor, která obdržela
certifikát „Zdravá školní
jídelna“, a je teprve druhým držitelem certifikátu
v Jihočeském kraji. K získání certifikátu musí škola
splnit deset stanovených
kritérií kvality, mezi které

patří vedení spotřebního
koše, sestavování jídelníčku dle pravidel Nutričního
doporučení ke spotřebnímu
koši, omezené používání
dochucovadel a polotovarů
s vyšším stupněm konvenience, poskytnutí prostoru
pro inspiraci, edukaci i komunikaci dětem a žákům,
nabídka neslazených nápojů a otevřenost jídelny ke
komunikaci s rodiči. Plnění
všech kritérií je škola povinna prokazovat v průběhu jednoho roku (nebo
i více let).

mají možnost spolupodílet
se na přípravě jídel,
vyrobit si pomazánku z připravených surovin, samy
si ji namazat nebo si místo
ovocného talíře připravit
mošt. Na našich webových
stránkách i na nástěnce určené informacím ze školní jídelny paní kuchařky
pravidelně zásobují rodiče
informacemi o zdravých
potravinách a také svými
recepty, aby i doma mohli uvařit zdravé pokrmy,
na kterých si děti pochutnaly ve školce.

Naše školní jídelna nejen že splňuje všechna
uvedená kritéria, ale děti

Kolektiv MŠ Duha

14

červen 2017

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

MŠ NERUDOVA
Nové zprávy
  Čarodějnický rej u nás v mateřské škole začal ve čtvrtek 27. dubna 2017. Naši malí školáčci
se proměnili díky svým maminkám v kouzelné čaroděje a ježibaby. A naše školička? Ta se stala
na malou chvíli „ školou čarodějnickou“. U vchodu mateřské školy vítaly děti dvě ježibaby
na koštěti. Byly hodné, protože pustily všechny do kouzelné školičky, a všichni dostali sladkou
odměnu.   Čarodějnický rej mohl začít. Tanec masek, čarování a let na koštěti předvedly všechny
ježibaby. Bylo se opravdu na co dívat. Letošní rok nám deštivé počasí neumožnilo vyjít s dětmi
do města průvodem, tak snad příště. Ale tento den jsme si určitě užili.

Srdíčkový den
Oslava Dne matek
Každým rokem připravujeme pro maminky
k jejich svátku jedno výjimečné odpoledne,
na kterém se podílejí i jejich děti. Nebylo tomu jinak ani ve středu 3. května 2017
na školní zahradě, kdy byl pro maminky
připraven Srdíčkový den, který byl věnovaný ke Dni matek. Hudební vystoupení dětí z jednotlivých tříd udělalo radost
určitě všem maminkám a babičkám. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci
a doprovodném programu. Velké díky patří panu J. Pincovi, který zajistil hudební
doprovod celé akce a pro děti diskotéku,
a manželům Boušovým za dobré kafíčko.
Velký obdiv sklidilo vystoupení soběslavských
mažoretek pod vedením paní M. Moravcové.
Moc děkujeme.
Kolektiv MŠ Nerudova

ZŠ E. BENEŠE

Dne 10. a 12. dubna odjeli chlapci a děvčata 1. stupně do sportovní haly v Chotovinách reprezentovat naši
školu v okresním florbalovém turnaji. Po vzájemných zápasech s ostatními školami okresu se dívky umístily
na 7. - 8. místě a hoši obsadili 6. místo. Děkujeme všem za sportovní reprezentaci školy. 		
						
Mgr. E. Zimová, N. Vančatová
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Okresní kolo dopravní soutěže – Tábor
Ve středu 10. 5. 2017 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola Dopravní olympiády cyklistů v Táboře. V pěti náročných disciplínách – první pomoci, jízdě zručnosti
na kole, práci s mapou, pravidlech provozu na dopravním hřišti a dopravních testech
se neztratili a obě družstva stála na stupních vítězů. Mladší kategorie žáků ve složení
Jakub Vorel, Eliška Patočková, Hana Kalabová a Jakub Řezníček obsadili 3. místo.
Nejvíce k úspěchu přispěla Eliška Patočková, která vyhrála v jednotlivcích. Starší
družstvo bylo o stupínek lepší a celkově tedy žáci Karolína Podlahová, Vendula
Benáková, Lukáš Gabriš a Michael Švadlena skončili na druhém místě. Žákům gratulujeme!
Mgr. Lenka Kubešová
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ZŠ KOMENSKÉHO
Třída 8. A opět pomohla pejskům
Dne 12. 4. 2017 se konal na Základní škole Komenského Velikonoční jarmark. Trh byl na škole pořádaný už podruhé, přesto sklidil obrovský úspěch
a navštívila ho spousta lidí.
Naše třída 8. A se i letos rozhodovala, jak s výtěžkem naloží. Nakonec jsem zvolili tu nejlepší variantu. Rozhodli jsme se, že peníze opět - jako před
dvěma lety - věnujeme táborskému Útulku pro opuštěné psy. Do našeho stánku byla opět přidána kasička, do které mohli lidé volně přispívat. Po jarmarku
jsme zjistili, že jsme vydělali nádherných 3 300 Kč.
Neprodali jsme sice všechny výrobky, ale snad i tato
částka pejskům pomůže.
Peníze jsme 10. května předali osobně. Hned po
škole jsme vyrazili do Tábora. V útulku se nás ujala milá paní a my jsme jí předali peníze a obrovské
množství granulí a konzerv, které věnovala rodina
Filipa Štětiny. Část svého výdělku z jarmarku pejskům poslala i třída 7. B. Jejich 400 Kč jsme přidali
k naší částce a vše pejskům i za sedmáky odevzdali.
Když nám paní začala vyprávět, kolik psů v útulku
právě mají, byli jsme zaskočeni. Bylo nám řečeno,
že právě teď je u nich v útulku pět pejsků. Byli jsme
„skleslí“ z toho, že tam bylo psů tak málo a moc jsme
si jich neužili. Ale na druhou stranu je to dobře, pejskům je lépe doma než v útulku.
Cestu domů jsme si moc užili a jsme rádi, že jsme
mohli pomoci.
Michaela Hybšová, 8.A

Strašidlo cantervillské očima herců
Dne 11. května 2017 jsme odehráli jednu z posledních repríz
našeho divadelního představení
STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
na Střední průmyslové škole v Táboře. Celkem jsme odehráli čtyři
velmi úspěšná představení, která

sklidila ohromný úspěch.
Nacvičování celého představení nám zabralo přes půl roku dřiny, která se určitě vyplatila. Ze
začátku jsme nacvičovali jednou
týdně. Najednou se začala čím dál
tím rychleji blížit premiéra a my

jsme museli přidat. Scházeli jsme
se tedy dvakrát týdně, a čím více
se blížila premiéra, tím více jsme
byli všichni nervózní.
Když jsme se konečně dočkali dlouho očekávané premiéry,
které jsme se všichni zpočátku

báli, byli jsme vlastně smutní,
že to uteklo tak rychle. Přes půl roku
práce se sfouklo za hodinu a půl.
Po premiéře ale přišla skvělá zpráva,
že divadlo ještě nekončí. Hráli
jsme ještě pro naši školu - ZŠ Komenského, pro soběslavské gymnázium a nakonec ještě pro Střední
průmyslovou školu v Táboře.
Všichni jsme se na zkoušky moc
těšili a moc jsme si je užívali. Měli
jsme kolem sebe skvělou partu
lidí a navzájem jsme si moc rozuměli. I všechna představení jsme
si moc užili a doufáme, že příští
rok nacvičíme další a ještě lepší
divadelní hru.
Závěrem bychom Vás také chtěli
pozvat na MOŽNÁ POSLEDNÍ představení, které za příhodného počasí odehrajeme pod
širým nebem v parku u Hlásky
16. června 2017 od 21 hodin.
A hlavně bychom chtěli poděkovat režisérům za to, co nás všechno
naučili a jak pevné nervy s námi
měli. Děkujeme!
Za dramatický kroužek
M. Hybšová a V. Gajdolínová
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COCA COLA CUP 2017
Velice úspěšný byl v letošním školním roce pro naši školu již
15. ročník tohoto školního turnaje chlapců druhého stupně.
Po dvou vítězných turnajích v podzimní části, ve kterých
jsme vyřadili takové základní školy jako Bechyně, Týn nad
Vltavou, Tábor a další, jsme se v jarní části utkali s týmy ZŠ
Větřní a ZŠ Máj České Budějovice. Do této fáze turnaje se naše
škola v minulosti nikdy nedostala.
Po první porážce v tomto turnaji se ZŠ Máj („SK Dynamo
Č.B.“) 0:3, si kluci s chutí zastříleli proti ZŠ Větřní. Po závěrečném vítězství 9:1 jsme tak obsadili druhé nepostupové místo
a důstojně se rozloučili s letošním ročníkem Coca-cola cupu.
Všem hráčům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy
a mnoho štěstí v příštím ročníku.
Sestava: Křiváček Michal – Petrásek Tomáš, Studený Filip,
Novák David, Forszták Miroslav, Pokorný Roman, Masář Zdeněk, Pauš Dominik, Štětina Filip, Boucník Ondřej, Čížek Adam,
Kraus Dominik, Nejedlý Jan, Vácha Ondřej, Valeš Viktor.
                                                                     Vladimír Máca

JAK DOPADLY ROLNIČKOVÉ DNY?
V týdnu od 24. do 28. dubna se v 11 městech Jihočeského kraje, včetně
Soběslavi, uskutečnil již 16. ročník veřejné pouliční sbírky Rolničkové
dny. I když po většinu týdne počasí pouličním sbírkám vyloženě nepřálo,
výsledek sbírky předčil očekávání. Podařilo se vybrat 193 653 Kč, což
je čtvrtý nejlepší výsledek za 16 let existence sbírky. Obyvatelé Soběslavi
přispěli částkou 18 471 Kč. Krásný výsledek sbírky navzdory špatnému
počasí je pro nás důkazem, že Rolnička má v Soběslavi, kde byla založena,
mnoho podporovatelů. Velmi si toho vážíme.
Výtěžek Rolničkových dnů bude použit na nákup nového mikrobusu pro naši
službu dopravy klientů. Vybraná částka pokryje téměř jednu třetinu nákladů
na nové auto. K této částce budeme přidávat další dary a výtěžky beneficí
a věříme, že po Rolničkových dnech 2018 budeme již vybírat nový mikrobus.
Děkujeme za podporu, kterou Diakonii Rolnička Soběslavští projevují,
a děkujeme i studentům Gymnázia Soběslav za statečnost a vytrvalost,
s jakou pro nás v nevlídném počasí v Soběslavi s kasičkami vybírali.
Ludmila Pokorná, Diakonie Rolnička

Ukončení sezony v iBociie

Sezona integrované Boccii 2016 – 2017 byla slavnostně
ukončena v pondělí 15. května a hráči Diakonie Rolnička
u toho samozřejmě nemohli chybět.
Celý rok se pravidelně potýkali se soupeři z celých jižních
Čech. Mladší hráči týmu Rolnička Soběslav z Mrázkovy
ulice a družstvo starších hráčů Střelci z Bezděkovy ulice
bojovali v 1. lize. Ve 3. lize soutěžilo nově vzniklé družstvo
Tygří drápy Tábor. Díky sponzorskému daru od firmy
Banes s.r.o. se táborské družstvo vybavilo novou sadou
míčků, dresy a mohla být zaplacena doprava všech týmů
na jednotlivé zápasy a vyškolení nových i stávajících
trenérů.
Výsledky jednotlivých zápasů nebyly tak
ale na konečném vyhlášení jsme byli zklamaní.  

špatné,

Přestože se družstvo Rolnička během ligy v jednotlivých
zápasech umístilo na 5., 2., 2. a 3. místě, náleží mu celkové
až 5. místo v 1. lize.   Družstvo Střelců, které během
sezony vybojovalo 7., 3., 6. a 7. místo, se celkově umístilo
na 8. místě a propadá se zpět do 2. ligy. Ve třetí lize
se Tygří drápy  1x neúčastnili, poté obsadili 5., 4. a 5. místo,
a celkově se umístili na 7. místě.
Důvodem konečných výsledků je změna pravidel
v hodnocení, ke které došlo po 1. odehraném zápase letošní
sezony. Je nám to líto, ale nevzdáváme se a v příštím roce
budeme bojovat o lepší umístění.
Co naše hráče ještě čeká?
3. 6. 2017 - přátelský turnaj v Mačkově u Blatné
7. - 11.   6. 2017 – účast na 6. ročníku Evropských
mezinárodních hrách handicapované mládeže v Brně.
Děkujeme za podporu firmě Banes, ěstu Soběslav a panu
starostovi, TJ Spartak i vedení Rolničky. Děkujeme i všem,
kdo nám během sezony drželi pěsti a doufáme, že nám
budete fandit dál.
iBociie zdar!
Mgr. Dagmar Zvoníčková,
trenérka iBoccii v Diakonii Rolnička
Diakonii Rolnička budou na Emil Open 2017 reprezentovat
hráči iBocii (foto archiv Rolničky).
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INFORMACE Z DDM

I MY

V sobotu 3. června pořádáme od 9.00
hodin další Tvořivou dílnu, tentokrát
zaměřenou na papírové tkaní.   Zájemci
se musí přihlásit předem v DDM, nejpozději
do 2. června.

Pusť kačku!
Za 50 Kč si můžete koupit svou vlastní
závodní kačku. Přidejte se, můžete vyhrát ceny a pomůžete spolu s námi dětem

Cena (materiál) 40 Kč, členové zájmových kroužků
DDM 30 Kč.
V sobotu 10. června od 9.00 pořádáme Tvořivé dopoledne.  Vyrábět budeme sádrové odlitky.
Cena (materiál) 40 Kč, členové zájmových kroužků
DDM 30 Kč. Zájemci se mohou hlásit předem v DDM,
nejpozději do 8. června.
Naše úspěchy:
V letošním 12. ročníku soutěžní přehlídky „To je hlína“
obsadila krásné 3. místo Kamila Trčková ze zájmového
kroužku keramiky DDM.

v Soběslavi anebo online na www.pustkacku.cz. Všechny kačky pak startují
v pátém ročníku oblíbeného charitativního
závodu v neděli 11. 6. 2017 od 14 hodin
ve Vodáckém centru České Budějovice.
Přijďte je podpořit.  V doprovodném programu si vyrobíte vlastní kačky, uvidíte
divadlo, skákací hrad, stěnu a spoustu interaktivních her. V areálu je i občerstvení
a velké venkovní hřiště.
Výtěžek závodu nám pomůže financovat nákup “nového” auta, bez kterého
se za dětmi do rodin po celém Jihočeském
kraji nedostaneme. Děkujeme!

Ve 44. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné soutěže  
v Lidicích získala Čestné uznání Eliška Zwettlerová.
Jaroslava Kohoutová

Klára Csirková
koordinátor I MY o.p.s.
www.imy-sdruzeni.cz

s postižením a jejich rodinám! Startovní číslo si koupíte v městské knihovně

SOBÍK
Přes aprílové počasí, které nás na konci dubna potkalo, můžeme mluvit o velikém štěstí,
že v den našeho Čarodějnického průvodu svítilo sluníčko a mohli jsme se na plovárně sejít.
Na pálení čarodějnice sice nakonec kvůli větru
nedošlo, ale děti si pohrály, zasoutěžily, opekly si špekáčky a všichni snad odcházeli domů
spokojení 
Máme před sebou poslední měsíc školního roku
a také v herně RC Sobík se v červnu rozloučíme
na prázdniny. Ještě před tím bychom Vás však
rádi pozvali do herny na pravidelný program,
přednášku i tvoření pro dospělé.
Během června máte možnost přijít si v úterý

Z pekla štěstí.

Po 12. června

V červenci a srpnu budou v herně RC Sobík
prázdniny. Po nich se na Vás budeme opět těšit při našem pravidelném programu. Aktuality
a informace o dalším programu můžete sledovat na Facebooku nebo na webových stránkách
www.rc-sobik.webnode.cz. Přejeme všem slunečné léto a příjemnou dovolenou!

Přednáška „Prevence řečových poruch
- jak můžeme dětem pomoci s komunikací“
50Kč/člen, 70 Kč/ostatní.

Pravidelný program herny RC Sobík
• Pondělí
9.00 – 11.30 Volná herna
• Úterý
9.00 – 10.15 Pohybové hrátky II.
(1-2roky, možnost využít jednorázové
vstupné)
10.30 – 11.45 Pohybové hrátky III.
(2-3roky, možnost využít jednorázové
vstupné)
• Středa
17.00 – 18.00 Těhotenské cvičení (volná
místa)

s dětmi zacvičit i na Pohybové hrátky bez předplatného a využít pouze jednorázové vstupné.
V herně se také bude 19. června konat první Burza knih, na které budete mít možnost
prodat knížky, které Vám doma leží nevyužité
a místo nich si pořídit jiné.
Pokud nám bude počasí přát – v pátek
16. června Vás pozveme na procházku Soběslaví po šipkách S Bobem a Bobkem na cestách.
Na závěr se můžete s dětmi v KDMS podívat
na novou pohádku táborského Divadla Mladých

• Pátek
9.00 – 11.30 Herna s programem
– Šikovné ručičky/Písnička + volná herna (lze také přijít pouze na volnou hernu)

Akce v červnu 2017
• St 7. června 		

18.15 - 19.15 h

Tvoření pro dospělé „Výroba organzových
šperků a doplňků“, v RC sobík, cena vč.
materiálu a kávy 80 Kč/člen, 100 Kč/ostatní.

• Pá 16. června

17.30 – 18.30 h

16.00 h

„S Bobem a Bobkem na cestách“ – zábavná
stezka Soběslaví zakončená pohádkou v KD
Soběslav, start mezi 16.00 – 16.45 h u kina,
startovné 50 Kč/dítě (pro účastníky stezky
pohádka od 18 h v KDMS zdarma).
• Pá 16. června

18.00 h

Pohádka „Z pekla štěstí“ – v KDMS, hraje
Divadlo Mladých Tábor, vstup 20 Kč/dítě,
10 Kč/dospělí (pro účastníky stezky S Bobem a Bobkem na cestách vstup zdarma).
• Po 19. června 9.00 – 12.00h
Burza knih - přijďte si prodat nebo nakoupit
„nové“ knížky na prázdniny pro sebe i pro
svoje děti, než si vyberete, tak si děti pohrají
v herničce. Místo na prodej je nutné předem
zamluvit (cena 50 Kč ).
Kontakt:
Spolek RC SOBÍK, nám. Republiky
110, Soběslav,
• tel: 776 885 766, 777 933 219,
• FACEBOOK ‚Spolek Rodičovské centrum Sobík‘,
• www.rc-sobik.webnode.cz
Kolektiv RC Sobík
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OKÉNKO SOBĚSLAVSKÉ CHASY MLADÉ
STAVĚNÍ MÁJE
Tak jako každý rok na 30. dubna, i letos stavěla Soběslavská chasa
mladá na soběslavském náměstí máj. Samotnému stavění předcházely
včasné přípravy, kdy se strom vhodný k této příležitosti pokácí a připraví
k vyschnutí. Nakonec se těsně před konáním akce ozdobí špička máje
a věnec, který se na máj navlékne až těsně před stavěním. Už jen málokde
se vidí, aby máj přineslo několik statných chlapců na ramenou a stavěli
ji jen za pomoci vzpěr a lan. Proto jsme rádi, že se nám stále daří dr-

žet tuto tradici živou a bez pomoci moderní techniky. Ke vztyčení máje
je zapotřebí silných rukou a velice nás těší, že se mezi námi najdou i spoluobčané, kteří jsou ochotni našim chlapcům pomoci. Jak už je zvykem,

po úspěšném vztyčení máje potěšila návštěvníky Soběslavská chasa mladá svým vystoupením a máječek hlídala svědomitě až do rána.
Toto ale není jediná příležitost, kdy se se Soběslavskou chasou mladou
můžete setkat. Zejména v první polovině roku uskutečňujeme pravidelně
několik akcí. Ani letos tomu nebylo jinak. Na začátku února jsme pozvali na námi pořádaný Staročeský bál známou dechovou kapelu Božejáky, abychom si zpříjemnili dlouhý zimní večer. V polovině dubna jsme
se vydali do ulic s řehtačkami, abychom připomněli, že se blíží Velikonoce a také si pak něco na Velikonoční pondělí vykoledovali. Navíc
jsme měli v polovině března v souboru radostnou událost, svatbu našich
dvou dlouholetých členů, kterou jsme zpestřili svatebním vystoupením.
A s blížícím se létem se připravujeme na účast na dalších akcích konaných mimo Soběslav.
Jak jistě mnozí z vás ví, lidové tradice se snažíme prezentovat v dobových krojích. Abychom zachovali i tuto tradici, postupně krojové vybavení obnovujeme. Pokud by někdo z vás náhodou nalezl po prarodičích
dobový kroj nebo nějaké jeho součásti a nevěděl by co s ním, budeme
rádi, když kontaktujete pana Hrůšu (vedoucího souboru). Budeme potěšeni, když se rozhodnete nám kroj věnovat nebo se můžeme dohodnout
i na případném odkupu tohoto oděvu nebo jeho části. Na oplátku za vaši
pomoc můžeme slíbit, že se kroj dostane do dobrých rukou a bude sloužit zachování lidové tradice. Více informací o naší činnosti se dozvíte
na našich webových stánkách, kde také naleznete kontakty.
Za Soběslavskou chasu mladou Klára Rosová
www.chasamlada.info

Automoto klub Soběslav v AČR
... zve na motoristické akce, které se budou konat v ATC Karvánky
do 1. 7. 2017

PETANQUE, HŘIŠTĚ,
DESKOVKY A POEZIE
Spolek Soběslávka i v červnu pokračuje ve svém projektu
Soběslav nás baví. Opět zahájíme hraní nenáročné společenské hry pétanque v parku u kina. Probíhat bude každou
středu od 18 do 20 hodin. Hrát můžou všichni, bez rozdílu
věku, pohlaví, vyznání i politického přesvědčení.
V pátek 23. června znovu oživíme několik soběslavských
dětských hřišť. Připraveny jsou oblíbené pozapomenuté hry
našich babiček. Pokud počasí dovolí, připravíme také hmatovou stezku a všichni se budou moci vyřádit s velkým barevným padákem nebo vyzkoušet rovnováhu na slackline.
V neděli 25. června pak proběhne další deskohraní. V kinokavárně se sejdeme ve 14 hodin a k dispozici bude jako
vždy nepřeberné množství deskových her.
Středa 28. června pak bude vyhrazena pro milovníky literatury a jejího živého představení. Na terase soběslavské
knihovny bude ze své tvorby číst mladý básník nominovaný
na cenu Magnesia Litera Jan Škrob. Autorské čtení začne
v 18 hodin.
Podrobnější informace najdete na webu www.sobeslavka.cz.
Za spolek Soběslávka Martina Plátová

•

2. 6. - 3. 6.

otevíračka WAKE a kempu

•

9. 6. - 11. 6.	

tunning párty cca 200 aut - DbDrag HIFI II ročník

• 23. 6. - 25. 6.

Mazda klan sraz

• 30. 6. - 2. 7.

Mercedes Benz - Ozzy Osborne Revival

• 25. 8. - 27. 8.

Tuning párty cca 200 aut - DgDrag
HIFI III ročník finále MČR

Rolnička otevírá v Soběslavi Obchod dobré vůle
Dne 30. května ve 14 h bude pod záštitou Diakonie Rolničky slavnostně
otevřen první Obchod dobré vůle
v Soběslavi, který dá práci lidem
s postižením.
Pokud máte doma zachovalé, ale
nepotřebné věci, můžete je nosit
do obchodu od 8 do 17 h. Darovat můžete  knihy, gramofonové desky a CD, funkční elektrospotřebiče, nádobí,
hračky, hry, sportovní potřeby,  kočárky, hudební nástroje, nářadí i drobný nábytek. Naopak přijmuto nebude obnošené oblečení a obuv. Více
se dozvíte na www.rolnicka.cz nebo tel. 734 646 046.
-min-
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MARTIN ŠKODA VYSTOUPIL PÁR KILOMETRŮ OD SVÉHO RODNÉHO MĚSTA
Soběslavský rodák a výborný kuchař Martin Škoda pozval 27. dubna své fanoušky na besedu do kulturního domu ve Veselí n. L. Osobitě provedl návštěvníky
vlastním životem a dosavadním kulinářským dílem. Představil své dvě knihy: Škoda nevařit - Kuchařka plná hudby a Škoda nevařit 2 - Kuchařka plná akce
a promítl nám i své nové intro, které můžete zhlédnout na jeho webových stránkách. Martin Škoda začal vařit ve svých osmi letech. Svou první knihu vydal
již v 17 letech a získal za ni ocenění za třetí nejlepší prvotinu světa. Knihu nejen napsal, ale doplnil ji také vlastními ilustračními fotografiemi. Na besedě jsme
se dozvěděli nové informace ze světa vaření, některé užitečné tipy (např. které kuchyňské nože jsou nejlepší) a v závěru nechyběla ani ochutnávka Martinových kulinářských specialit. V následujícím rozhovoru Vám přinášíme pár zajímavostí ze života sympatického mladíka, který má smysl pro dobrá jídla:
Již léta se zabýváte kuchařinou,
tento obor jste ale nestudoval.
Jak jste začínal a kde jste získával
praxi?

Cookbook Awards v kategorii
Best TV Chef za Evropu. Kde
se konalo vyhlášení? Zúčastnil
jste se ho?

Začal jsem vařit jako malý chlapec, když mi bylo osm let. Strašně
rád jsem jedl a koukal na Jamieho
Olivera. Bavilo mě, jak vařil, užíval
si to a bral to jako součást kultury každého dne. Také mi vadilo,
že jsem se v některých restauracích nemohl najíst tak, jak jsem
si představoval. Když mi v restauraci něco nechutnalo, tak jsem si řekl,
že to zkusím sám a třeba lépe.
Postupně jsem začal testovat,
co dokážu. Mám kamarády, kteří
dle mého názoru vařit umí a hodně
mě naučili. Inspiraci jsem pochytil
i na cestách, ale nejvíc jsem se naučil praxí.

Vyhlášení proběhlo v květnu
v Číně. Zúčastnil jsem se osobně,
i když pouze na otočku, protože mě
čekají státnice a dopisoval jsem bakalářku. K tomu mám ještě nějaká
natáčení. Je toho hodně.

Kdy jste začal psát kuchařky?
Když jsem začal psát první kuchařku, bylo mi 16 let. Řekl jsem
si, proč jenom o vaření povídat
a napsal jsem o něm knihu, která
byla relativně úspěšná. Celou jsem
ji nafotil, vymyslel a sám jsem dal
dohromady koncept. Nakladatelství mi ji vydalo. To byl pro mě impuls do další práce.
Recepty, které v knihách máte,
jsou vaše originály?
To je těžká otázka, protože co je
dnes originál. Většina postupů již
byla objevena. Když někdo vymýšlí recept, naráží na postupy
a principy, které již nějakou dobu
existují. Člověk zkouší a po nějaké
době dojde k tomu, že to tak fakt je.
Neříkám, že vymýšlím nové recepty. Pouze se snažím pojmout je po
svém a vložit do nich něco nového.
Vycházím přitom z vlastních zkušeností a znalostí, které jsem díky
dlouhodobé praxi získal.
Vydal jste dvě knihy. V první máte
písně a druhá je zase „plná akce“.
Co bylo cílem této přidané hodnoty a na koho knihami cílíte?
Vždycky jsem měl mimo vaření
rád hudbu. V první knize Škoda
nevařit – Kuchařka plná hudby
jsem cílil hlavně na mladé lidi,
kteří mají dle mého názoru daleko

Inspiraci sbíráte také na cestách.
Naposledy jste strávil nějaký čas
na Bali. Jaké to bylo a čemu jste
se tam naučil?

radši hudbu, než samotné vaření. Říkal jsem si, že když spojíme
tyto dva světy dohromady, tak
si třeba zapnou youtube a k tomu
si ještě něco uvaří. Vydal jsem tedy
kuchařku a ke každému receptu
doporučil mojí oblíbenou písničku
a docela to fungovalo. Kuchařka
byla úspěšná, vyhrála cenu Gourmand Cookbook Awards za třetí
nejlepší prvotinu na světě a otevřela mi nové možnosti.
Druhou knihu jsem vydal po pěti
letech. Chtěl jsem raději počkat,
dát do psaní potřebnou energii
a posléze vydat knihu, která bude
skutečně stát za to. Je to kniha Škoda Nevařit 2 – kuchařka plná akce.
Vycházel jsem z myšlenky, že jídlo podle mě lidi spojuje a patří na
každou akci. Nejprve jsem si udělal
průzkum toho, co lidi zajímá. Projížděl jsem různé akce a dával dohromady 20 kapitol o vaření, kde
každá je akce s jídlem v hlavní roli.
Vařil jsem jídla, která se dají zvládnout v rodině v průběhu týdne
a vařil jsem také chlapům v dopravním podniku rychlovky k obědu, abych jim zpestřil den. V další
kapitole jsem ukázal, že „česká
ryba má šťávu“ a dají se z ní udělat skvělé recepty. Vše probíhalo na
jiných místech, takže to bylo hodně produkčně náročné, ale bavilo
mě to. A především jsem ukázal,
že jídlo opravdu spojuje, protože

se na každé akci setkávali lidé, kteří
se navzájem neznali, ale poté se stali
kamarády. A protože mám rád hudbu, ale nechtěl jsem se opakovat,
namísto textů písní jsme s Jiřím
Burianem vytvořili první hudební
intro ke kuchařce v historii.
Měla jsem možnost si intro poslechnout na vašich webových
stránkách a dle mého názoru
je hodně povedené. Jak intro
vznikalo a kdo stojí za jeho choreografií?
Vznikalo tak, že Jiří Burian skládal hudbu a já dal dohromady
čtyři recepty. Jinými slovy, já jsem
vrstvil různé recepty a Jiří Burian vrstvil různé nástroje. Tak jako
máte nějaké základní ingredience,
které postupně přidáváte a upravujete (opečete, uvaříte) a vznikne
z toho pokrm, tak Jiří Burian vrstvil
na sebe zvuky různých hudebních
nástrojů a z toho vznikl song, který
postupně graduje.
Choreografii intra jsme dávali dohromady ještě s Jiřím Nevečeřelem,
kterého bych se nebál označit ani
za spoluautora knihy Škoda nevařit
2. Pomáhal mi vymyslet koncept
knihy a byl snad na každém focení. A podíleli se na něm také kluci z produkce Monokl, kteří video
natočili.
Poslední kniha byla nominována na prestižní cenu Gourmand

Na Bali jsem odletěl, když jsem vydal druhou knihu, abych si trochu
odpočinul a načerpal novou inspiraci. Byl to skvělý zážitek. Tamní
kultura je fajn a jsou tam milí lidé.
Všude se jí jídlo převážně z ovoce,
zeleniny a rýže. Třeba hovězí maso
moc nevaří. Všechny suroviny mají
čerstvé a chutné. Hodně mě bavilo
dávat si k snídani polévku s nudlemi, vejcem a citronovou trávou
nebo si ulovit rybu a udělat ji čerstvou na grilu. Měli tam také úžasné
marinády na mořské plody, které
jsem nikde jinde neviděl, chutnalo to výborně. Nebo jsem si koupil
na trhu rybu a trhovci mi ji hned
vedle na grilu upravili. To také bylo
skvělé.
Nedávno jste myslím dopsal bakalářskou práci. Kterou školu studujete a co děláte ve svém volném
čase?
Ve volném čase občas vařím,
nebo chodím na koncerty a dělám deejaye. Rád chodím mezi lidi
a za holkama (směje se). Na druhou stranu studuji Marketingovou komunikaci a PR na Karlově
univerzitě v Praze a nyní se blíží
zkoušky. Přemýšlím, jestli půjdu
dál na magistra, ale ještě nejsem
rozhodnutý.
V létě plánuji vyrazit vařit na hudební festivaly a napravit reputaci
zdejšímu festivalovému stravování.
Nabídnout lidem něco lepšího, než
jsou nezdravé hamburgery, langoše a podobně. S tou myšlenkou
si hraju již nějakou dobu, nyní
řeším hlavně rozpočet, partnery,
sháníme grill … tak uvidíme, jak to
dopadne.		
-min-
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POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
(NP ... neznámý pachatel)
• NP dne 1. 4. v obci Soběslav v místě u plovárny,
odcizil volně odložený mobilní telefon zn. Samsung Galaxy J5. Poškozené způsobil škodu ve výši
4.600 Kč.
• NP v období od 11. 11. 2016 do 7. 4. 2017 poškodil
skleněnou výplň okna chaty v obci Dráchov.
Poškozenému způsobil škodu ve výši 500 Kč.
• Dne 13. 4. řídil muž v obci Soběslav motorové
vozidlo při dechové zkoušce mu byly naměřeny
hladiny 0,25 a 0,21 promile alkoholu v dechu, čímž
se dopustil přestupku proti BESIP.

Okénko soběslavských chovatelů
V měsíci dubnu pokračovaly v areálu opravy našeho vybavení, kdy se podařilo
opravit konstrukci a výplety poslední řady voliér pro expozici holubů.
Ve spolupráci s odborem životního prostředí a zahradnictvím pana Poláka jsme
vysadili tři lípy. Tímto děkuji všem, kteří se na výsadbě podíleli.
Zveme naše spoluobčany na pravidelné nedělní trhy, a to 4. června 2017 od 7 hodin
k příjemnému nákupu drobného zvířectva, zahrádkářských, chovatelských potřeb,
krmiv a k posezení u dobrého občerstvení. Samozřejmostí je výkup exotického
ptactva a výkup králičích kožek. Vstupné 20 Kč.
Martin Nechutný – ZO ČSCH Soběslav

• NP dne 19. 4. v obci Soběslav při nakládání stolu
do OA, odcizil mob. tel. HTC, který byl položen
ve vozidle, čímž se dopustil přestupku proti
majetku.
• Dne 24. 4. byl na základě vlastního zjištění
vypátrán a omezen na osobní svobodě muž v obci
Soběslav, na kterého byl vydán příkaz k dodání
do výkonu trestu odnětí svobody.
• Žena dne 27. 4. v obci Soběslav po předchozí
slovní rozepři urazila muže, který jí následně při
přetahování způsobil tržné zranění na ukazováku
a prostředníku pravé ruky a drobné oděrky kloubů,
přičemž zranění poškozené si na místo vyžádalo
výjezd ZZS Soběslav. Ososby se dopustily
přestupku proti občanskému soužití.
• NP dne 29. 4. v obci Soběslav odcizil z kolostavu
u hospody Na Hvížďalce nezajištěné pánské
horské kolo zlaté barvy. Poškozenému způsobil
předběžnou škodu ve výši 4.800 Kč.
prap. Romana Šuléřová

HASIČI ČR
14. 4. Odstranění následků dopravní nehody dvou
osobních automobilů v Soběslavi.
17. 4. Požár suché trávy na ploše cca 100 m2 v Soběslavi.
17. 4. Otevření bytu v Soběslavi, ulice Kadlecova.
20. 4. Odstranění následků dopravní nehody osobního
automobilu v obci Zvěrotice.
25. 4. Asistence při transportu pacienta do sanitního vozu
ZZS v Horusicích.
26. 4. Odstranění padlého stromu na vozovku u obce
Doubí.
26. 4. Požár trafostanice v areálu kompresní stanice
v obci Žíšov.
28. 4. Odstranění padlého stromu na vozovku u obce
Choustník.
30. 4. Požár lesní hrabanky a suchých větví u obce
Chlebov. Zásah provedly jednotky HZS Jčk PS
Soběslav a jednotka SDHO Přehořov.
3. 5. Odstranění padlého stromu na vozovku u obce
Přehořov.
3. 5. Požár osobního automobilu v Soběslavi,
ul. K Libouši.
11. 5. Požár odpadu v Soběslavi, sídl. Svákov.
12. 5. Odstranění následků dopravní nehody osobního
automobilu u obce Svinky. Při nehodě byla
zraněna jedna osoba.
Velitel požární stanice Soběslav
npor. Bc. Libor Šmahlík

TOULAVA
Potkáme se na Toulava FESTu
Nejen pro turisty odjinud, ale především pro ty, kteří se rádi toulají po svém vlastním kraji, uspořádala turistická oblast Toulava a Kulturní středisko města Bechyně historicky první Toulava FEST.
V sobotu 17. 6. na náměstí v Bechyni vypukne oslava všeho místního
a dobrého, co nám dal náš rodný kraj. Sjedou se výrobci místních dobrot
i řemeslných výrobků, zástupci místních pivovarů a řada místních umělců, abychom
společně přivítali léto a oslavili, že táhneme za jeden provaz. Děti se mohu těšit
na zábavný program v klášterní zahradě, nebudou chybět zástupci měst a jednotlivých regionů turistické oblasti Toulava, aby vás pozvali na ta nejzajímavější místa,
kam si třeba o prázdninách můžete udělat výlet.
Program oživí příjezd veteránů z Plané nad Lužnicí, těšit se můžete i na lidové soubory jako je Blaťácký soubor Vlastiboř, dechovku v podání Dechového orchestru
Temelín, svižné sborové písně od Domina Tábor, folkové rytmy od D.R.C., a ti,
co vydrží až do večera, i na pořádný rock, o který se postarají bechyňští Vejlet, Fylozofy Jam a nakonec Monotnoic Stereotype.
Na Toulava FEST můžete navíc vyrazit se zážitkem. V Táboře totiž startují nostalgické jízdy po Křižíkově trati do Bechyně. Na festival si tak můžete udělat výlet
historickými lokomotivami Elinka nebo Bobinka a k tomu si prohlédnout modelové
kolejiště.
Pojďte se s námi zatoulat do Bechyně, poznat se a získat inspiraci pro vaše cesty
na výlety od Tábora až do Bechyně, Milevska, Sedlčan, Sedlce-Prčice, Mladé Vožice, Chýnova, Sezimova Ústí, Plané, Soběslavi, prostě až k vám. A jelikož je festival
putovní, příští rok se všichni potkáme zase někde jinde – třeba tady v Soběslavi.
Dík patří především Kulturnímu středisku města Bechyně, a také Jihočeskému kraji,
za jehož podpory tato pohodová akce vznikla a poslouží také k tomu, abyste si letos
skutečně užili Jižní Čechy pohodové.
Všechny informace najdete na www.kulturnidum.cz a www.toulava.cz.
Jan Sochor, Toulava o.p.s.
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VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE

JIHOČESKÝ KLUB SBĚRATELŮ ZVE NA

PROGRAM KD – ČERVEN 2017

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ SBĚRATELŮ
24. 6. 2017 7.30 - 10.30
klubovna Domu armády ČR, Tábor

• Čtvrtek 8. – pátek 9. června
TANEČNÍ AKADEMIE TS ŽÁBA
Znovu a jinak aneb neuvěřitelných 20 let
• Čtvrtek 8. června
UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2017
Vernisáž veselské části sochařské výstavy
v exteriérech měst.
• Neděle 11. června
LISTOVÁNÍ
– C. D. PAYNE V ČR A TURNÉ V HAJZLU
Lukáš Hejlík nás se svým Listováním zařadil
do červnového turné. Do Veselí nad Lužnicí
dorazí TAKÉ C. D. Payne, autor kultovní série deníků Mládí v hajzlu – těšte se na TURNÉ
V HAJZLU.
• Středa 14. června
ZAHAJOVACÍ KONCERT VESELSKÉ
OZVĚNY 2017
Účinkuje Veselský chrámový sbor a jeho hosté,
Kostel Povýšení sv. Kříže ve Veselí nad Lužnicí
od 19 hodin
• Pátek 23. a sobota 24. června
VESELSKÉ SLAVNOSTI 2017
Tradiční městské slavnosti – festival plný zábavy
a hudby pro všechny věkové generace
Pátek: Taneční orchestr ZUŠ, Kantoři, Mirai,
Lucie revival, Wohryzek band, Kocouři
Sobota: Strahovanka, Humpolecký Dixieland, Albertíkova báječná show, Anna Julie
Slováčková s kapelou, Peter Nagy s kapelou
Indigo, CircusBrothers, WildSticks, Badys Beat,
KrýglBoys, Mary Long, Sarah, Garant
Další program: Šermířské ležení Veselských
bojovníků, ukázky historického tance a šermu,
Horolezecká stěna a Bumberball Pepsi, boxerský ring s ukázkami a možností vyzkoušet boxerský sport, pouťové atrakce, exkurze do terária a minipivovaru SOŠEP, ohňostroj …
Blíže na: www.kd-veseli.cz
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.

KRONIKÁŘ VÁLKY V ŽELČI
V Obrazárně Špejchar Želeč se v pondělí dne
26. června 2017 v 18.00 otevře retrospektivní
přehlídka osmdesáti jeho olejomaleb malíře Karola
Molnára, který svá nejvýznamnější díla vytvořil
ve Francii. Patřil k oblíbeným žákům prof. Františka
Kupky v Paříži a k jeho obrazům se pochvalně vyjádřil
v roce 1942 na výstavě v Londýně ministr zahraničí,
Jan Masaryk a tehdejší první dáma, Hana Benešová.
Výstavu zahájí koncertem Sextet Ústřední hudby
AČR. Nad výstavou převzali záštitu prezidenti
a vrchní velitelé ozbrojených sil České
a Slovenské republiky, Miloš Zeman a Andrej
Kiska. Výstava nazvaná Karol Molnár-Malíř tří
zemí, doprovozená vydáním stejnojmenné knihy,
je vrcholem oslav pátého výročí Obrazárny Špejchar
Želeč a bude přístupná od 26. června do 30. srpna
2017 mimo pondělí vždy od 10.00 do 18.00 hod.
Blližší informace na http://spejcharzelec.cz/.
Pavel Šmidrkal, Obrazárna Špejchar Želeč
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SEZONA SOBĚSLAVSKÝCH VODÁKŮ JE I PŘES
NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ V PLNÉM PROUDU
Prvním měřením sil v nové sezoně byly pro mladé soběslavské závodnice čtyři závody
ve sjezdu na řece Sázavě v úseku Krhanice – Kamenný Přívoz ve dnech 1. a 2. 4. 2017.
Čtrnáctiletá děvčata Hana Kolihová a Jana Bočánková zúročila zimní přípravu i týdenní
soustředění ve slovinském Solkanu a obsadila 1. a 2. místo ve své věkové kategorii.
Dalšími závody, jichž se zúčastnili závodníci soběslavského oddílu, byly sjezdy na Lužnici. V nich Hana Kolihová na kajaku ovládla nejen svoji věkovou kategorii, ale překvapivě
zvítězila i v absolutním pořadí. Jana Bočánková podala dobrý výkon a skončila na 2., resp.
3. místě. Obě děvčata závodila i na kanoích, obsadila opět místa na stupních vítězů. Kategorii kajakářek veteránek opanovala Jana Lagnerová.
V kategorii kajakářů – žáků mladších si výborně vedl Hynek Míka, který v silné konkurenci vybojoval 3. příčku, Jakub Sladovník skončil 4., Jakub Kremla obsadil 5. místo a Tadeáš Pinc na svých prvních závodech skončil na 6. místě. Svoji závodní premiéru na Lužnici zažila Iva Kolihová, která v kategorii kajakářů
do 10 let skončila na 5. místě.
O víkendu 29. a 30. 4. 2017 se na řece Otavě konal Český pohár ve sjezdu a sprintu na divoké vodě a Mistrovství České republiky v závodě družstev v klasickém sjezdu. I na těchto
významných závodech měla Soběslav zastoupení a výsledky byly více než uspokojivé.
Ve sprintu skončila Hana Kolihová v celkovém pořadí na výborném 15. místě, ve své věkové kategorii jí patřilo 3. místo. Jana Bočánková skončila celkově 23., což ji řadí na 5. místo
ve své věkové kategorii. V nedělním klasickém sjezdu obsadila děvčata 18. a 21. místo
a opět skončila na 3. a 5. místě mezi žákyněmi staršími. Dosažené výsledky jsou velmi
kvalitní a dívky daly jasně najevo, že s nimi soupeřky musí počítat zejména na MČR žáků
a dorostu, které se bude konat na řece Moravě v Postřelmově.
Na Mistrovství ČR v závodě družstev postavil soběslavský oddíl družstvo žen ve složení
Hana Kolihová, Jana Bočánková a veteránka Jana Lagnerová, které se utkalo v boji o medaile jak v závodě kajakářek, tak v závodě kanoistek. V silné konkurenci závodnic z celé
republiky jim medaile těsně unikly a v obou závodech skončily na čtvrtém místě. Nedělní
klasický sjezd byl zároveň MČR veteránů, kde jediná zástupkyně Jana Lagnerová skončila
na druhém místě a získala stříbrnou medaili.
Soběslavský oddíl kanoistiky má v současné době 19 členů ve věku do 15 let a zájem
o vodácký sport roste. Díky podpoře DDM Soběslav, DDM Tábor, zejména p. ředitele
Josefa Musila, získal oddíl tři nové lodě a další materiální vybavení pro svoji činnost.
Město Soběslav podpořilo vodáky příspěvkem na zakoupení mola na Černovickém potoce,
díky němuž se zlepšilo nastupování všech dětí, zejména však handicapovaného sportovce
Štěpána Mareše, do lodí.
vedoucí oddílu kanoistiky
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Vítězství kadetů
v BALKAN CUPU
V sobotu 13. 5. se oddíl kadetů zúčastnil BALKAN CUPu
v Benešově. Ze šesti družstev byli jediní zástupci Jihočeského kraje. Chlapcům se tentokrát v bojích proti Středočechům velmi dařilo. Hra je přes úmorné horko bavila, což
bylo vidět na výsledcích (z deseti zápasů prohráli pouze
jeden). Pohár a zlaté medaile náležitě oslavili šampaňským
(dětským). Ať se vám dále daří!!
Eva Růžičková

AIKIDO
Významné akce Aikido klubu Soběslav
Nastal červen a to pro náš klub znamená další pravidelnou regionální
stáž aikido. Letos proběhne o víkendu 10. a 11. června 2017 opět v naší
mateřské tělocvičně v soběslavské sokolovně. O den dříve, 9. června
2017, se na stejném místě sejdou naši malí soběslavští aikidisté a s nimi
děti ze spřátelených aikido klubů z Třebíče, Jihlavy, Humpolce, Českých
Budějovic a Písku. Pod vedením trenérů Lukáše Kulhavého, držitele
čtvrtého Danu Hombu Dojo, a Martina Slabého, držitele druhého Danu
Hombu Dojo, stráví děti příjemné odpoledne s aikido. Naučí se spoustu
nových technik, pobaví se při různých hrách a na závěr některé z nich
složí zkoušky na vyšší technické stupně kyu.
Od září 2017 dojde ke změně tréninků dětského oddílu. Budou probíhat
pravidelně 2 x týdně, vždy v úterý a čtvrtek od 17.30 do 18.30 hod.
Díky tomu budou mít děti možnost intenzivnější přípravy a dosáhnou
rychlejšího technického postupu. Když vidí dosažené výsledky, více
je to motivuje pro další cvičení.

Zleva stojící: Adam Žahour, asistent trenéra Michal Doležal, Daniel Potušňák, Adélka Koloušková, trenér Jaroslav
Klimt
uprostřed: Hynek Růžička, Daniel Koloušek, Jakub Tíkal,
Filip Mlčkovský, Patrik Doležal, Daniel Tíkal, Petr Bouma,
Adam Klípa
ležící: Tomáš Hájíček

KONZULTANT ZDRAVÉ VÝŽIVY
Miroslav Němec
v červnu konzultace odpadá, v červenci bude konzultace

Hned prvním červencovým dnem začne 18. mezinárodní letní škola
aikido pod vedením šihana Michele Quaranty, držitele 6. Danu Hombu
Dojo. Po dobu sedmi dní si aikidisti z řady evropských zemí (Polsko,
Holandsko, Švýcarsko, Rakousko, Slovensko, Srbsko) a České republiky
budou moci prohloubit své teoretické znalosti i praktické dovednosti
v aikido. Z takto intenzivní stáže pak většina členů klubů aikido čerpá
po celý další rok na trénincích.
Podrobnější informace o stážích i o našem Aikido klubu Spartak Soběslav
naleznete na internetových stránkách www.aikidojih.cz nebo přímo
u vedoucích klubu během tréninků, které probíhají pravidelně každé
úterý 17.00 – 18.30 děti, 18.30 – 20.00 dospělí a čtvrtek 18.30 – 20.00
dospělí v TJ Spartak Soběslav.
Markéta Vaňáková

v sobotu 1. 7. od 9.30 h v ul. Nerudova - Pekárikovi

FOTBAL
Zprávy muži „A“
V dalších kolech jsme dvakrát vyhráli a dvakrát remizovali, čímž jsme
se přiblížili k výbornému umístění krajského přeboru. Ještě nás čeká
pět zápasů, které rozhodnou o našem historickém úspěchu.
• SK OTAVA KATOVICE - FK SPARTAK SOBĚSLAV 1:1 (1:1)
Branky: 6. Uher – 40. Dvořák.
• FC ZVVZ MILEVSKO - FK SPARTAK SOBĚSLAV 2:3 (0:3)
Branky: 62. Barda (11), 71. Koutník - 13. Fischer, 19. Žalda,
26. Dvořák.
• FK RAŠELINA SOBĚSLAV – TJ OSEK 0:0
• SK RUDOLFOV – FK SPARTAK SOBĚSLAV 1:4 (1:2)
Branky: 41. Kovačičín – 13. Janoušek, 37., 58. Dvořák,
81. M. Mazouch.

Rozpis zápasů FK Spartak Soběslav na měsíc červen 2017
24.

Soběslav

Čt. Dvory

So 3.6.

10,00

žáci

28.

Soběslav

Želeč

So 3.6.

17,00

muži

16.

Soběslav

Meteor Tábor

Ne 4.6.

10,00

dorost

29.

Ševětín

Soběslav

So 10.6.

17,00

muži

25.

Strakonice

Soběslav

Ne 11.6.

10,00

žáci

17.

Chotoviny

Soběslav

Ne 11.6.

10,00

dorost

26.

Soběslav

Met. Tábor

So 17.6.

10,00

žáci

30.

Soběslav

Dačice

So 17.6.

17,00

muži

Za FK Spartak Soběslav
Maršík František, vedoucí mužstva
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OLYMPIJSKÝ BĚH I V SOBĚSLAVI
Závod bude odstartován z éteru Českého rozhlasu 21. 6. 2017 přesně
v 18 hodin. Místo srazu je v kempu TJ Spartak Soběslav.
Startovní balíček za 250 Kč, součástí kterého je funkční tričko Alpine
Pro, sportovní vak a dárky od partnerů, je možné objednávat pouze
do 6. června. 20 Kč z částky jde na charitativní účely přes konto
Olympijské nadace. Dětské závody jsou zdarma pro děti do 15 let
(včetně ročníku 2002). Na místě závodu již nebude možné tričko získat.
TRATĚ

SOBĚSLAVSKÁ PEKÁRNA INFORMUJE
V loňském listopadovém vydání Hlásky jsme informovali čtenáře o naší
výrobě obložených chlebíčků. Od té doby se hodně událo. Čerstvé chlebíčky si nalezly mnoho místních zákazníků a výroba se slušně rozjela.
Nejvíce se prodává klasika, tj. chlebíček se šunkou. Myslíme však i na
zákazníky, kteří hledají něco mimořádného, třeba i vegetariánského. Pro
ty máme opravdové speciality, a to zejména chlebíček s tatarákem z pohanky a především chlebíček s brokolicí.
Dovolíme si zde uvést několik informací o zdravotních benefitech obou
surovin, tj. brokolice a pohanky.
Málokdo ví, že brukvovitá zelenina, tj. zejména brokolice, ale i zelí,
květák a kedlubny obsahují po jisté úpravě látky, které mají antimutagenní
účinky. Zejména k nim patří sulforafany, které se hojně vyskytují především v brokolici.
Tyto látky mohou mimo jiné výrazně potlačit tvorbu rakovinových buněk.
Při tepelné úpravě se však sulforafany výrazně snižují, a to na méně než
desetinu. Proto je nadmíru žádoucí konzumovat brukvovitou zeleninu nejlépe v syrovém stavu.
Pomazánka používaná na náš brokolicový chlebíček právě využívá syrovou brokolici vhodně upravenou a patřičně dochucenou dalšími zdravými
surovinami.
Druhou zdraví výrazně prospěšnou surovinou je pohanka. Je mimo jiné
cenným zdrojem bílkovin zejména pro osoby citlivé na lepek. Pohanka
obsahuje cenou aminokyselinu lysin (ve srovnání s ostatními obilovinami až 3 krát více), která je důležitá v prevenci proti herpetickým virům.
Pohanka má vysoký obsah více nenasycených mastných kyselin, největší
podíl připadá na kyselinu linolovou, která se značně podílí na snižování
hladiny krevního cholesterolu a prevenci proti ateroskleróze.
Obě námi používané suroviny, tj. brokolice a pohanka, mají vysoké procento vlákniny což působí velmi příznivě v prevenci a léčení vysokého
krevního tlaku a má to i příznivý účinek na zažívací trakt.

Přijďte ochutnat naše zcela originální výrobky.
Kolektiv Soběslavské pekárny (reklamní sdělení)

• 0,5 km

závod pro děti do 15 let

• 6,7 km

závod pro dospělé – 1 okruh
PROGRAM

16:00 Vydávání startovních čísel a registrace na místě
17:00 Start dětských závodů jednotlivých kategorií (3-6let, 7-9,
10-12, 13-15) - v závislosti na počtu přihlášených dětí
se kategorie mohou měnit.
18:00 Start hlavního závodu
19:00 Vyhlášení vítězů
KONTAKT
Máte nějaký dotaz? Pište na e-mail: olympijskybeh@olympic.cz
nebo volejte 776 761 698.
redakce ve spolupráci s Marcelou Procházkovou

INZERCE

Soběslavská pekárna informuje
S ohledem na současný rozsáhlý sortiment pekařských výrobků
a nejasnosti ve způsobech jejich výroby si dovolíme občany informovat, jaké jsou současné trendy v pekařině. V podstatě existují tři základní způsoby výroby:
• Pekařský výrobek se zhotoví do finálního stavu včetně posypu
a následně se zmrazí. Spotřebiteli je pak nabízen v rozmrazeném
stavu. Takto se například prodávají koblihy a vánočky. V bezprostřední blízkosti názvu výrobku musí být údaj „ROZMRAZENO“.
• Pekařský výrobek se vyhotoví buď zcela nepečený nebo pečený
jenom z části, následně se hluboce zmrazí a po rozmrazení se buď
zcela upeče nebo dopeče. Dnes se takto prodávají různé druhy chleba a běžného i jemného pečiva. V bezprostřední blízkosti názvu výrobku musí být údaj „ZE ZMRAZENÉHO POLOTOVARU“. Oba
tyto způsoby využívají především supermarkety, ale i některé velké
a menší pekárny. Oba nápisy předepsané vyhláškou jsou však uváděny velice malým písmem nebo nejsou napsány vůbec.
• Pekařský výrobek je vyroben kompletně na jednom místě. Celý
technologický proces výroby od přípravy těsta až po upečení včetně prodeje nebyl nikterak přerušen zmrazením nebo jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení trvanlivosti, a který
je zároveň nabízen k prodeji spotřebiteli nejdéle do 24 hodin
po upečení. Pouze takovýto výrobek je možné nazývat „ČERSTVÝM CHLEBEM“ či „ČERSTVÝM PEČIVEM“. Výrobek z předešlých dvou případů, tedy zmrazený nebo ze zmrazeného polotovaru. NESMÍ být nazýván ČERSTVÝM, a to ani bezprostředně poté
co je vyndán z pece.
Dovolíme si informovat čtenáře, že všechny výrobky Soběslavské pekárny jsou vyráběny tak, že je lze označit jako „ČERSTVÉ“. Nepoužíváme žádné metody přerušování technologického procesu s cílem
zvýšení trvanlivosti. Celý náš technologický proces od přijmutí surovin
až po expedici je kontinuální a na jednom místě.
Kolektiv Soběslavské pekárny (reklamní sdělení)
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Nejlevnější
Non-stop 24h

Nejlevnější
Non-stop 24h

TAX I
Dana

777 866 416

Veselí nad Lužnicí
Jirka 774 866 421

&

Venca

775 332 813

Soběslav
Václav 777 866 474

ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPĚ
• Koupím garáž v Soběslavi.
Tel č. 604 443 527
• Koupím dům, byt, nebo chatu
v Soběslavi a okolí.
Tel. 776 092 862
• Koupím starý motocykl JAWA
v jakémkoliv stavu.
Tel. č. 776 041 324
• Koupím byt v Soběslavi.
Tel. 601 561 420
• Koupím garáž v Soběslavi.
Tel. 601 561 420
• Koupím garáž u Penny
na Moskvě do 150 000 Kč.
Tel. 730 848 880
• Koupím obrazy a různé staré
věci nábytek, vojenské, myslivecké, hodinky, rádia, housle,
bankovky, mince, odznaky,

porcelán, knihy a jiné. Jednotlivě, sbírky nebo pozůstalost.
Tel. 722 777 672
PRODEJ
• Prodám chatu u Jitony.
Tel. 736 420 870
• Prodáme byt 3+1, sídl. Svákov,
osobní vlastnictví. Celková
plocha 72 m2, balkon, 2. patro
s výtahem, 2 sklepy. Byt je po
rekonstrukci, plovoucí podlahy,
zděné jádro, vestavěné skříně,
vše ve výborném stavu. Informace na tel: 608 252 653 nebo
606 331 748.
• Nemovitosti - www.inrekareality.cz
• Prodám zahradu u Envipuru.
Informace na tel. 777 309 536

KAMENICTVÍ
KAREL CHURÁČEK

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

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

VOLEJTE: 731 164 363

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

PRODEJ :
Soběslav, u vlakového nádraží
4. května a 22. června 2017 - 9.55 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích
kožek - cena dle poptávky.
Informace: Pá 9.00 - 16.00 hod.
Tel.: 601 576 270, 728 605 840
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Návrh, montáž, servis.
ŠPIČKOVÁ TEPELNÁ
ČERPADLA BUDERUS
David Slavík
www.topitlevne.cz
mob.: 603 572 515
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SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ
ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ
DŘEVO
Délka polen 25 - 50 cm dle přání
zákazníka
Dřevina: smrk, borovice, bříza

Tel. 381 521 169

Veselí nad Lužnicí
výrobce protipožárních materiálů,
povrchově upravovaných desek a kuchyňských dvířek

PŘIJME:
•

mistr výroby

•

požadujeme:
- maturitu v technickém oboru
- zkušenost s vedením lidí
- praxe na obdobné pozici
- technické myšlení, samostatnost
odpovědnost:
- odpovědnost za výrobu a kvalitu

Soukromá farma v Mokré u Soběslavi
vás zve v měsíci červnu na

SAMOSBĚR JAHOD
www.jahodymokra.cz
Tel. 721 293 859

GALERIE TVOŘENÍ
obchod s tvořivými
potřebami a dílničkami
otevřeno i o prázdninách
Tel. 606 614 773
Jirsíkova 32/I, Soběslav

•

operátor výroby
požadujeme:
- vyučení v technickém oboru
- praxe na obdobné pozici výhodou
- technické myšlení, samostatnost
odpovědnost:
- obsluha strojů (lisovací linky,
formátovacího stroje, apod.)
- odpovědnost za výrobu a kvalitu
na příslušném stroji
- odborná práce ve vícesměnném provoze

skladník/obsluha vysokozdvižného
vozíku
požadujeme:
- průkaz řidiče VZV
- zodpovědnost a pečlivost
- praxe na obdobné pozici výhodou

•

uklízečku
- částečný úvazek
- úklid kanceláří v odpoledních hodinách

Naše nabídka:
- práce v perspektivní firmě
- motivační platové ohodnocení
- zaměstnanecké benefity

Informace na tel. 381 549 171, 725 582 750
personální oddělení – pí. Simona Ichová
Písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte na adresu:
GRENA, a.s., Čs. armády 540, 391 81 Veselí nad Lužnicí, e-mail: ichova@grena.cz
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Uzávěrka inzerce 10. 6., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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