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AKCE NA MĚSÍC SRPEN
1. - 31. 8. Infocentrum města Soběslavi zve na komentované prohlídky
soběslavských kostelů a městské knihovny, které probíhají denně vždy v 11,
13 a 15 hodin. Sraz zájemců o prohlídky je před infocentrem, vstup zdarma
5. 8. – Burza a trhy drobného zvířectva a farmářských produktů, areál
Českého svazu chovatelů, 7 – 11 h
24. 8. – Loučení s létem – koncerty a křest CD kapely Náhodný výběr, kemp
TJ Spartak Soběslav, 17 h
29. 8. Dětská tvůrčí dílna a autorské čtení v městské knihovně - poslední
letošní autorské čtení organizované spolkem Soběslávka, tentokrát se spisovatelkou dětských knih Olgou Černou a ilustrátorkou Evou Volfovou, k dispozici bude i dětská tvůrčí dílna, 17 h
VÝSTAVY:
11. 7. – 27. 8. – „Vezmeš si mě?“ – výstava sbírky svatebních oznámení,
knihovna
3. 8. – 31. 8. - Imaginace – výstava Asociace jihočeských výtvarníků 2018,
Galerie v kostele sv. Marka, vernisáž výstavy 3. 8. v 18 h
18. 8. – 30. 9. - Soběslav 21. 8. 1968 objektivem Járy Novotného – výstava
fotografií, Blatské muzeum – Smrčkův dům, vernisáž výstavy 17. 8. v 17 h v
Rožmberském domě
18. 8. – 31. 10. - Na frontě a v zázemí. Sto let od konce Velké války
– výstava fotografií, dobových dokumentů, uniforem aj. artefaktů z doby války
Blatské muzeum – Rožmberský dům, vernisáž 17. 8. v 17 h v Rožmberském domě
22. 8. – 15. 9. - Kdyby kvetly šeříky… - výstava fotografií, knihovna – věž
Hláska, vernisáž výstavy 21. 8. v 18 h
POZVÁNKY DO OKOLÍ:
11. - 12. 8. – Slavnosti obce Klenovice, 14 h (více str.23)
11. 8. – Svatovavřinecký koncert – s hostem Vratislavem Křížem, kostel sv.
Vavřince v Dírné, 18 h
10. 8. – Čertovská pohádka - divadlo Studna, park za kulturním domem,
Veselí nad Lužnicí, 17 h
24. 8. – O kouzelné vodě – divadlo Dokola Tábor, park za kulturním domem,
Veselí nad Lužnicí, 17 h
27. 8. – Dívčí válka – open air divadlo, letní kino Sezimovo Ústí, 19 h (vstupenky v předprodeji v infocentrum nám. Republiky 148 v Soběslavi)

INFORMACE
PRO VOLEBNÍ STRANY
kandidující
do Zastupitelstva města Soběslavi
Měsíčník Soběslavská hláska umožní kandidujícím stranám do Zastupitelstva města
Soběslavi prezentaci před komunálními volbami následujícím způsobem: každé straně
bude bezúplatně vyčleněn prostor ¼ strany
(93mm x 132mm /rozměr na výšku) v 9. čísle
měsíčníku, které vyjde na přelomu srpna a září.
Podklady pro prezentaci mohou strany zaslat nejpozději do data uzávěrky, tj. 15. 8. 2018
elektronicky na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
v textovém formátu (souborech s koncovkou
.doc nebo .docx- Microsoft Word), nebo graficky
zpracované (ve formátu PDF a JPG). Pro více
informací kontaktujte redaktorku ing. Michaelu
Novákovou na tel. 381 508 116 nebo 725 508 397.

Uzavření centrálního parkoviště
na nám. Republiky
Od čtvrtka 2. 8. dojde k uzavření centrální plochy náměstí pro parkování z důvodu rekonstrukce centrální plochy. Žádáme proto občany města
o shovívavost a trpělivost do doby, než vstoupí
v platnost vyhláška o novém parkovacím systému
v centru města (abonentní a rezidentní karty),
jenž by mělo být průběhu října. Poté budou také
distribuovány parkovací karty občanům, kteří na
ně mají nárok. Občané města, ale i přespolní mohou prozatím využívat parkoviště u vlakového
a autobusového nádraží (Riegrova ul.), parkoviště u restaurace Paluba (ul. Nová) a u Jitony (Wilsonova ul.).

Změna nejvyšší povolené rychlosti
na nám. Republiky
Nejvyšší povolená rychlost na náměstí Republiky
a na příjezdových komunikacích (z ulic Palackého, Komenského, Petra Voka a Protifašistických
bojovníků) se bude měnit na 30 km/h.

Úprava povrchu ulic
Slunečná a V Paloucích
Od 6. do 8. srpna bude probíhat finální úprava
povrchu místní komunikace v ulici Slunečná
a V Paloucích.

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch

Středa 1. 8., 15. 8. a 5. 9.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
12. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 26. června 2018.
Usnesení č. 12/193/2018
Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy města Soběslavi, s. r. o., za rok
2017 dle zprávy předložené jednatelem
SMS, s. r. o., p. Vladimírem Faladou.
Kladný výsledek hospodaření SMS,
s. r. o., za rok 2017 ve výši 57.543,91
Kč bude rozdělen následujícím způsobem: 2.877,20 Kč do rezervního fondu,
11.508,78 Kč do sociálního fondu a zbývající část, tj. 43.157,93 Kč, na úhradu ztráty
z minulých let.

se s přenecháním městského bytu velikosti
1+0 na adrese Soběslav, část Soběslav II,
Na Pršíně 7/18, do nájmu Martě a Jaroslavu Krovozovým.
Usnesení č. 12/199/2018
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 2. 2018
mezi městem Soběslav a Čevak, a. s., České Budějovice, na opravu kanalizačního
řadu DN 300 včetně kanalizačních přípojek v ulici Na Ohradě v Soběslavi, kterým
se navyšuje celková cena díla o 176.327 Kč
+ DPH z 536.086 Kč + DPH na 712.413
Kč + DPH.

USNESENÍ

Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán Správy města Soběslavi, s. r. o., na rok
2018 v předloženém znění.

13. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 17. července 2018

Usnesení č. 12/194/2018
Rada města ukládá realizovat usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 19. 6. 2018.

Usnesení č. 13/200/2018
Rada města souhlasí s realizací rekonstrukce smuteční síně na hřbitově v Soběslavi
dle projektové dokumentace zpracované
Ateliérem Kročák, České Budějovice.

Usnesení č. 12/195/2018
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Farní charitě Týn nad Vltavou ze schváleného rozpočtu města ve
výši 25.000 Kč na úhradu části nákladů
spojených s provozem občanské poradny
poskytující odborné sociální poradenství
v ORP Soběslav.
Usnesení č. 12/196/2018
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav
a Diakonií ČCE – střediskem Rolnička Soběslav na poskytnutí dotace ze
schváleného rozpočtu města na rok 2018
ve výši 100.000 Kč na opravu střechy
a klempířských prvků budovy čp. 700/III
v Soběslavi.
Usnesení č. 12/197/2018
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav
a TJ Spartak Soběslav, z. s., na poskytnutí
dotace ze schváleného rozpočtu města na
rok 2018 ve výši 730.000 Kč na opravu
elektroinstalace v budově sokolovny, opravy šaten na ZS a doskočiště pro lehkou atletiku a pořízení florbalových mantinelů.
Usnesení č. 12/198/2018
Rada města souhlasí na návrh bytové komi-

Usnesení č. 13/201/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení organizovaného Stavební poradnou,
spol. s r. o., České Budějovice, na výběr
dodavatele veřejné zakázky „Zimní stadion v Soběslavi – snížení energetické
náročnosti“, které se uskutečnilo 28. 6.
a 4. 7. 2018 v Českých Budějovicích.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu
21.989.547 Kč + DPH. Na druhém místě se
umístila firma EDIKT, a. s., České Budějovice, za cenu 24.503.157 Kč + DPH.
Usnesení č. 13/202/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na výměnu veřejného osvětlení
v Soběslavi, které se uskutečnilo
16. 7. 2018 na MěÚ v Soběslavi.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
LED CORP, s. r. o., Soběslav, za cenu
205.530 Kč + DPH.
Usnesení č. 13/203/2018
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. RM 3/2018 v předloženém znění.
Usnesení č. 13/204/2018
Rada města souhlasí na základě návrhu
tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla s ukon-

čením prací na projektu
„Modernizace IT vybavení Městského úřadu
v Soběslavi“.
Usnesení č. 13/205/2018
Rada města na základě žádosti ředitele
Základní školy Soběslav, tř. Dr. Edvarda
Beneše 50, Mgr. Vlastimila Říhy souhlasí s přijetím účelově určeného peněžitého daru od společnosti WOMEN FOR
WOMEN, o. p. s., Praha, prostřednictvím
charitativního projektu „Obědy pro děti“
na úhradu obědů v rámci školního stravování pro pět žáků této základní školy
v období od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019
v celkové částce 25.669 Kč.
Usnesení č. 13/206/2018
Rada
města
na
základě
žádosti ředitele Základní školy Soběslav,
Komenského
20,
Mgr.
Jana
Holase schvaluje použití finančních prostředků z investičního fondu školy ve výši
38.885,40 Kč na pořízení zahradního altánu umístěného na pozemku parc. č. 1297
v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví
města Soběslavi a ve správě ZŠ Komenského.
Usnesení č. 13/207/2018
Rada města bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu pozemků p. č. 1490/1 a 1490/24
v k. ú. Soběslav podanou paní Věrou Kleeovou, Soběslav, ke dni 31. 7. 2018.
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o nájmu mezi městem Soběslav a společností TOBACCO DanCzek, s. r. o., Teplice, na pronájem částí pozemků p. č. 1490/1
a 1490/24 v k. ú. Soběslav o výměře cca
12,20 m2 z důvodu umístění prodejního
stánku. Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou od 1. 8. 2018.
Usnesení č. 13/208/2018
Rada města souhlasí s uzavřením
nové nájemní smlouvy mezi městem
Soběslav a Naděždou Petrů, Soběslav,
na pronájem nebytového prostoru ve
vlastnictví města o výměře 60,25 m2
v domě čp. 134 v ulici Protifašistických
bojovníků, Soběslav I, od 1. 9. 2018 do 31.
8. 2023.
Usnesení č. 13/209/2018
Rada města v návaznosti na usnesení
ZM č. 17/138/2018 souhlasí s uzavřením
darovací smlouvy mezi městem Soběslav
a ČR–Hasičským záchranným sborem
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Jihočeského kraje, České Budějovice, kterou město daruje
HZS termokameru K65 včetně
příslušenství v celkové hodnotě
183.850 Kč včetně DPH pro potřeby Požární stanice Soběslav.
Usnesení č. 13/210/2018
Rada města souhlasí s použitím
znaku města Soběslavi na florbalových mantinelech ve sportovní hale města, na vratných
kelímcích při festivalu dechových hudeb Kubešova Soběslav

a na rezidentních a abonentních
parkovacích kartách pro centrum města.
Usnesení č. 13/211/2018
Rada města souhlasí na návrh
bytové komise s přenecháním
městského bytu velikosti 1+0
v domě čp. 7/18 v ulici Na Pršíně v Soběslavi do nájmu p. Bohuslavu Řezníčkovi.

Město Soběslav
vyhlašuje v souladu s § 7 zákona 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů výběrové řízení
na obsazení místa vedoucího odboru organizačního
a správy majetku Městského úřadu v Soběslavi.
Druh práce: komplexní zajištění majetkových převodů
města, komunikace s organizacemi zřízenými městem
a koordinace správních činností vykonávaných odborem.
Místem výkonu práce je MěÚ Soběslav, náměstí
Republiky 59/I, Soběslav.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
•

PŘEDÁNÍ CEN VÝHERCŮM
SOBĚSLAVSKÉ
SOUTĚŽE S MUCHOMŮRKOU

Ve čtvrtek 21. 6. se v obřadní

síni Městského úřadu Soběslav
konalo slavnostní předávání cen
výhercům Soběslavské soutěže
s muchomůrkou. Třináct šťastlivců obdrželo věcné ceny. Letos
byla účast v soutěži nižší a méně
bylo také správných odpovědí.

V rámci Soběslavské soutěže
s muchomůrkou byly v květnu do bytových schránek rozneseny herní kupony, na jejichž
jedné straně byly fotografie různých odpadů a nepotřebných věcí.
Úkolem každého soutěžícího
bylo zakřížkovat barevný čtverec
odpovídající barvě kontejneru,
popelnice nebo sběrného dvora,
kam by odpad odložil. Odpovědí
se sešlo mnoho.
U některých druhů odpadů mohlo
být více správných odpovědí,
např.:
• žárovka, která patří do ko-

munálního odpadu, ale
můžete ji odvézt i na sběrný
dvůr (podle zlatého pravidla:
Když nevím, kam s odpadem, odnesu jej na sběrný
dvůr.);
• rozbitý mobil patří jak
do drobného elektra, tak jej
můžete odevzdat ve sběrném
dvoře.
Tyto odpovědi byly uznány jako
správné. Mezi odpověďmi se ale
vyskytly i chyby.
Mezi ty nejčastější patřily:
• pro žárovku zaškrtnutý
kontejner na sklo (správně
je komunální odpad nebo
sběrný dvůr);
• zubní kartáček v nádobě
pro sběr plastů (hygienické
potřeby patří do směsného
komunálního odpadu);
• plechovky od barev do nádoby na kovové obaly (jedná
se o nebezpečný odpad, tedy
patří na sběrný dvůr).
Nakonec bohužel zbylo jen
13 správných odpovědí. Tito výherci získali během slavnostního
předání 21. 6. v obřadní síni MěÚ
Soběslav odměny pro letošní horké léto - chladicí piknikové koše,
chladicí tašky nebo termosky.
Veškeré správné odpovědi najdete na www.jihocesketrideni.cz/
soutez.
Všem vítězům gratulujeme!
redakce

•
•
•
•
•

splnění předpokladů pro vznik pracovního
poměru úředníka dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.,
vysokoškolské vzdělání
zkušenosti s fungováním veřejné správy,
schopnosti řízení kolektivu,
práce s PC, uživatelská znalost programů MS
Office,
řidičský průkaz skupiny B.

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození,
• státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje
o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících
se správních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší
než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem, pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží
se bezúhonnost čestným prohlášením,
• lustrační osvědčení (nepředkládají osoby
nar. po 1.12.1971),
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání.
Předpokládaný nástup 1. 1. 2019.
Platové zařazení: dle NV č. 341/2017 Sb., v platném
znění – 10. platová třída.
Uchazeči o místo vedoucího odboru musí podat
písemnou přihlášku na podatelnu Městského úřadu
nebo elektronickou poštou na centrální adresu úřadu
nejpozději do 21. 9. 2018. Bližší informace podá
tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll, tel. 381 508 121.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav
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NEZAMĚSTNANOST NA SOBĚSLAVSKU K 30. 6. 2018
V měsíci červnu 2018 došlo
v rámci mikroregionu Soběslavsko k poklesu podílu nezaměstnaných osob (z hodnoty
2,47 % v květnu 2018) na 2,29%.
K 30. 6. 2018 bylo v evidenci ÚP
212 nezaměstnaných, z toho bylo
116 žen, což je 54,72% z celkového počtu uchazečů a 46,70%
uchazečů je starší 50 let. Z hlediska vzdělanostního je nejvíce uchazečů vyučených – 35,85%. V evidenci delší než 6 měsíců je 42,45%
uchazečů. V průběhu června 2018
bylo nově zaevidováno 41 uchazečů o zaměstnání. Z evidence
v červnu 2018 odešlo celkem 54
uchazečů (ukončená evidence,
vyřazení uchazeči).
Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo těch, kteří jsou bez
práce déle než 12 měsíců, 25,9%
tj. celkem 55 osob. To je o 74
uchazečů o zaměstnání méně než
v červnu 2017, kdy podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového
počtu uchazečů o zaměstnání činil
35,6%. Ačkoliv došlo meziročně
k výraznému snížení podílu dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů,
řada uchazečů, především dlouhodobě nezaměstnaných, ztrácí
motivaci pracovat. A to zejména
z důvodů, které výrazným způsobem snižují šance na získání práce,
např. kvůli nízké úrovni vzdělání,
nedostatku praxe, exekuci, omezené mobilitě, věkovému či zdravotnímu handicapu či péči o malé děti
nebo osobu blízkou. Úřad práce
ČR věnuje všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností zvýšenou péči. Pomocí
nástrojů a opatření aktivní politiky
zaměstnanosti a cíleného poradenství se Úřad práce ČR snaží vyrovnat nejen nesoulad poptávky

a nabídky na trhu práce a obsadit
tak co nejvíce volných pracovních
míst uchazeči o zaměstnání, ale
i odstranit bariéry, které uchazečům
o zaměstnání snižují šance na
uplatnění na trhu práce.
V rámci mikroregionů okresu
Tábor má Soběslavsko druhý nejnižší podíl počtu nezaměstnaných
osob. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob je na Veselsku (2,02%).
Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných osob je na Jistebnicku

(3,27%). K 30. 6. 2018 nabízeli
zaměstnavatelé ze Soběslavska
235 volných pracovních míst. Na
jedno pracovní místo tak připadá
0,90 uchazečů o zaměstnání. Ze
strany zaměstnavatelů je největší
zájem o provozní dělníky a technické profese (např. svářeče, seřizovače, obsluha CNC strojů).

věku je v obci Mezná (4,84%),
nejnižší podíl nezaměstnaných
osob na Soběslavsku je naopak
v obci Třebějice (0%). Komárov
a Skalice jsou obce, u kterých
došlo v porovnání s předchozím
rokem k nárůstu nezaměstnanosti,
u ostatních obcí došlo k poklesu
nezaměstnanosti.

Nejvyšší podíl nezaměstnaných
osob tj. počet dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku
15 - 64 let k obyvatelstvu stejného

Ing. Jana Dvořáková,
vedoucí oddělení kontaktního
pracoviště ÚP ČR

Název obce

Počet
obyvatel
15-64 let

Podíl nezam.
osob k 30. 6.

Počet
uchazečů

Počet
dosažitel.
uchazečů

Podíl nezam.
osob k 30. 6.
v%

Budislav
Dírná
Dráchov
Hlavatce
Chotěmice
Katov
Klenovice
Komárov
Mezná
Myslkovice
Přehořov
Roudná

239
255
142
239
72
35
438
78
62
271
231
362

8,26
2,41
4,20
4,22
5,26
5,00
2,74
2,50
6,90
3,37
4,08
2,56

9
5
4
5
3
1
9
3
3
6
5
7

7
3
4
5
3
1
9
3
3
4
4
7

2,93
1,18
2,82
2,09
4,17
2,86
2,06
3,85
4,84
1,48
1,73
1,93

Sedlečko

97

4,26

2

2

2,06

Skalice
Soběslav
Třebějice
Tučapy

327
4347
38
528

3,86
3,81
2,78
3,68

13
114
0
12

13
102
0
11

3,98
2,35
0
2,08

Vesce

197

3,63

1

1

0,51

Vlastiboř
Zvěrotice

188
246

6,19
6,40

8
2

8
2

4,26
0,81

Mikroregion
Soběslavsko

8392

3,95

212

192

2,29

NÁZORY
JAK SI V SOBĚSLAVI SNADNO PŘIVYDĚLAT ANEB O LIDSKÉ NEPOCTIVOSTI
V pondělí 2. 7. 2018 mě v Soběslavi okradli.
Okradli, protože ať už mi dotyčný ukradl
peněženku z tašky, nebo mi z ní nějakým
nedopatřením vypadla a on ji sebral, rozhodně
nepatřila jemu. To dobře věděl. Navíc - uvnitř
bylo mé jméno i příjmení. Peněženku si
koupím novou, peníze poctivě vydělám, vše
potřebné vyřídím. V životě se stávají horší věci.
Mrzí mě jen, že jsem takovému ubožákovi

dala šanci, a věřím, že mu ukradené peníze Ať si je vyřeší ten druhý! V obou případech
nepřinesou štěstí. Občas cestuji a své osobní (v Soběslavi i u Komárova) jsem na místě naivvěci si přirozeně hlídám. Dosud mne nikdo ně viděla jen slušné lidi.
neokradl. Až doma. V Soběslavi.
Často jsme vůči druhým kritičtí, moralizujeme.
Mimochodem. Loni nám někdo u Ko- Bojíme se lecčeho - imigrantů, nepřizpůsomárova naboural zaparkované auto. A bivých..., ale někteří z nás by se měli zamyslet
světe div se, ujel! Přece si nenechá strh- především sami nad sebou.
nout body a nepřidělá si problémy.
Vladimíra Štefanová
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Eliška Hanzalová
Liliana Tomiová
Justýna Hejná
Klára Viktorie Hrušková
Liliana Šustrová
Michal Čáslavský
David Skřivánek
Martin Trögler
Šimon Stach
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Jan Žalda
Jaroslav Procházka
Jana Nováková
Helena Skurová
Jiří Dvořák
Jiří Míka
František Šedivý
Josef Vondráček
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

GALERIE V KOSTELE SV. MARKA

Zveme na vernisáž výstavy Asociace Jihočeských výtvarníků „IMAGINACE“, která se uskuteční v pátek 3. 8. 2018 v 18 h. Výstava je průřezem
současného uměleckého dění na jihu Čech a představí obrazy, kresby, grafiky, fotografie a objekty.
Asociace jihočeských výtvarníků (AJV) je profesním sdružením výtvarných umělců, která v současné době sdružuje výtvarné umělce i tvůrčí
pracovníky většiny oborů výtvarné kultury tj. malíře, grafiky, sochaře
i umělce nejrůznějších oblastí užitého umění, včetně dalších osobností
teoretického zaměření v moderních oborech. Počtem svých členů i geografickou rozlohou patří AJV mezi největší oblastní profesní spolky. Trvalou a velmi podstatnou snahou uměleckého spolku v jižních Čechách
je podle předsedy AJV Mgr. Víta V. Pavlíka zejména: „i úsilí o překonání
negativně vžitého pojmu „regionální kultura“. Činnost se pak vědomě neomezuje jen na prezentaci umělců jihočeského regionu, ale směřuje i do
zahraničí a usiluje o možnost konfrontace kvalitního českého současného
výtvarného umění se špičkovým výtvarným uměním ve světě.“
Výstava Imaginace je koncipována jako prezentace vybraných děl několika významných umělců různých žánrů a uměleckých aktivit. „Právě ona
různorodost a pestrost uměleckých názorů i technik je tím nejcennějším
přínosem, který umožňuje vnímat nové zkušenosti a inspirace,“ zdůrazňuje V. V. Pavlík s tezí, že výtvarné umění podobně jako hudba je založeno
na vztahu subjektivní vize a technických schopností. Odkazuje se na Augusta Renoira, který jednou poznamenal, že: ,,malba není jen pouhé snění
s otevřenýma očima, ale především řemeslná zručnost.“ Z výstavy AJV se
rozhodně řemeslná zručnost nevytrácí.
Zveme na výstavu a těšíme se na Vaši návštěvu. Výstava je otevřena ve
dnech úterý – neděle v 10-12 a 13-17 hod. a potrvá do pátku 31. 8. 2018.
Ak. soch. Václav Hrůza, kurátor výstavy

Obec Dírná ve spolupráci s Římskokatolickou farností
Dírná a Hudebně literární seskupení HAMAVE
Vás srdečně zvou na

SVATOVAVŘINECKÝ
KONCERT
sobota 11. srpna 2018 od 18 h
kostel sv. Vavřince v Dírné

Odešla jsi tam, kam všechna pokolení
odcházejí, a lesy budou dále v slunci snít
a vody dřímat v lesku zlatých hvězd.
Dne 5. 8. uplyne první smutný rok, kdy
nás opustila paní Jiřina Červenková ze
Soběslavi.
S láskou vzpomíná rodina.

Program:
J.S. Bach, W. A. Mozart,
A. Dvořák, L. Janáček
Účinkují:
Vratislav Kříž - baryton
Hana Žvachtová - soprán
Martina Pechová - varhany
Věra Hanzalová - průvodní slovo

srpen 2018

7

BLATSKÉ MUZEUM
JOSEF KILIAN (1918–1999)

PŘIPOMÍNÁME 1. SVĚTOVOU VÁLKU I 21. SRPEN 1968

Do Rožmberského domu Vás až do 12. 8. zveme
na výstavu pořádanou u příležitosti 100. výročí
narození soběslavského rodáka a čestného
občana, akademického malíře Josefa Kiliana.
Čeká na Vás reprezentativní výběr krajinomaleb
s jihočeskými motivy doplněný o několik zátiší
a kreseb. Kromě obrazů z našich muzejních
sbírek jsou představena plátna zapůjčená
z Galerie hl. m. Prahy, Alšovy jihočeské galerie,
Galerie Klatovy / Klenová, Galerie moderního
umění v Hradci Králové, Horácké galerie
v Novém Městě na Moravě a ze soukromých
sbírek Kilianovy rodiny. K vidění tak jsou jak
typické autorovy malby jihočeských vesnic,
statků, chalup, polí a rybníků z 60. – 90. let 20.
století, tak i jeho kubismem ovlivněná raná díla
z let čtyřicátých. K výstavě je k dispozici katalog
z naší edice představující umělce regionu.
NEBEKLÍČE OD LANDFRASŮ
– KNIŽNÍ BESTSELLERY 19. STOLETÍ

V galerii Smrčkova domu najdete také až
do 12. 8. výstavu přibližující významnou část
produkce
jindřichohradecké
Landfrasovy
tiskárny, největší mimopražské tiskárny
19. století. Mezi její nejúspěšněji vydávané
tituly patřily modlitební knihy, především
tzv. nebeklíče, jejichž autorem byl německý
kapucín Martin z Kochemu. Obliba těchto
modlitebních knih pro ženy přetrvala od 17. až
do 19. století a byla tak velká, že se nebeklíče
pod různými názvy dočkaly více než dvou set
vydání. Zámožné selky často mívaly nebeklíče
zdobené mosaznými vazbami s vypichovanými
náboženskými motivy a štrasovými kamínky,
které jsou současně zajímavým projevem
jihočeského lidového umění. Jako takové je
najdeme i na několika místech naší národopisné
expozice Život na Blatech a Kozácku.
VLASTIMIL SLABÝ – KAPLIČKY

Vernisáží konanou v úterý 31. 7. od 17
hodin zahájíme ve Weisově domě ve Veselí
n. L. výstavu fotografií drobné sakrální
architektury Soběslavska a Veselska z tvorby
soběslavského fotografa Vlastimila Slabého,
člena výboru Asociace jihočeských výtvarníků.
Sám o výstavě říká: „Dráchov, Dírná, Řípec,
Ponědrážka… a tisíce jiných míst posetých po
kraji českém kapličkami, které se vám většinou
rychle mihnou v okně automobilu, blízko silnice
či v horizontu krajiny. U mne se tato rychlá
setkání začala zaznamenávat do paměti jako
na film ve fotoaparátu, a tak jsem sebral 30
let starý přístroj nabitý filmem, stativ a s touto
výbavou se vydal po jejich stopách. Každou cestou

se otevírá další cesta k jinému cíli. A tak mé cesty
končí v místech, kam bych se jinak nedostal.“
Výstava potrvá do 30. 9.2018.
Na muzejní akce Vás srdečně zvou
Daniel Abazid, Petr Šťovíček,
Monika Vlasáková a kol.

Společnou vernisáží začínající v pátek 17. 8. v 17 hodin v Rožmberském domě otevřeme
dvojici historicky zaměřených výstav věnovaných „osmičkovým“ výročím letošního roku.

Ve výstavních sálech Rožmberského domu bude až do 31. 10. k vidění výstava „Na frontě
a v zázemí. Sto let od konce Velké války“, připomínající události na bojištích 1. světové
války, legionáře ze Soběslavska a Veselska i tehdejší život obyvatel v našem regionu.
Chronologicky se tak válečnými lety přeneseme od panování císaře Františka Josefa až
po vznik Československé republiky v čele s prezidentem T. G. Masarykem. Vystaveny
budou dobové dokumenty, vojenské uniformy a zbraně, pohlednice z fronty, potravinové
lístky i prsti z legionářských bojišť. K výstavě je připravena doprovodná brožura. Současně
bude otevřena výstava „Soběslav 21. 8. 1968 objektivem Járy Novotného“, umístěná
v komorní galerii Smrčkova domu (do 30. 9.). Připomene 50 let staré události – příjezd
okupující Sovětské armády do ulic a na náměstí Soběslavi, jak ho ve městě odvážně
dokumentoval známý fotograf Jára Novotný. Na vernisáži zazní písně z doby 1. světové
války, první republiky i z roku 1968 v podání Alžběty a Jakuba Valešových. Již od 16
hodin se můžete přijít podívat na ukázky prvoválečné výzbroje a výstroje vojáků v podání členů

spolku Jednadevadesátníci, udržujícího vojenskou tradici českobudějovického C. a K. pěšího
pluku č. 91.
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RŮŽOVÁ A MODRÁ PLANE V SOBĚSLAVI
Do Blatského muzea v Soběslavi seběhla se krajina jižních
Čech, nastrojená do modrého
pláště oblohy a vodní hladiny,
ze kterého sem tam vyhlédne
růžová košilka střech stavení či
kopule vesnické kapličky.
Soběslavský rodák, malíř Josef
Kilián (1918-1999), vyšňořil
tu stěny výstavní síně volným
rýmem barev, které představují
celoživotní vyznání cípu jeho
domova. V obrazech můžeme
spatřit jemný vliv Špálův a lehké dotýkání Fillou. Kilián ale
vystoupil z kruhu sevření těmito jmény a razil vlastní cestu
s odvahou spojovat růžovou,
žlutou, modrou na obrazech tak
ostře, jak ji může ze svých kanonů vypálit jen slunce. Zrcadlo rybníků odrážejících nebe,

stromy a linky chalup, nenese
žádnou pečeť chladné pýchy,
ale je jako laskavá matčina náruč.
Malíř vléval studeně modrou barvu na plátno mohutně,
ale s nevídaným smyslem pro
vytváření příjemných pocitů.
Místy protepluje vzduch, to
když ukrápne červenou či růžovou stopu. Zvláštním způso-

bem hospodaří se zelenou, její
pronikání do obrazů je cudné
a šetrné. Výjimku tvoří počátky
jeho krajinářské malby, než postupně vykrystalizoval k vlastní, osobité existenci.
Kiliánovo výtvarné dědictví je
velmi cenné, a kdyby se autor
naplno věnoval tvorbě a vynechal službu odumřelému socialismu, mohl stát mnohem výš

ZPRÁVY Z KNIHOVNY

VEZMEŠ SI MĚ?
Městská knihovna Soběslav zve
na výstavu převážně historických
svatebních oznámení ze sbírky
ing. Hany Čechové. V prostorech
knihovny si můžete prohlédnout
vedle svatebních oznámení i 100
let starých, také některé dobové
dopisy a fotografie. Výstava potrvá do 27. 8. 2018.

na stupnici uznání. Ovšem pro
muže, který prošel trýzní nacistického koncentračního tábora (a přežil), bylo rozhodnutí
vložit své síly budování nové
společnosti
odůvodnitelné.
A možná i proto, že byl skutečným umělcem, dokázal v roli
náměstka primátora Prahy
uchránit město před více škaredými zásahy do jeho tváře.
Blatské muzeum v Soběslavi
ve výročním roce Kiliánových
narozenin po právu, široce
a úspěšně připomíná jeho dílo.
A návštěvníci výstavy budou
očarováni uměním, které v nich
prohloubí obdiv a lásku k jižnímu svahu naší země, kterému
se zralý malíř celým srdcem
odevzdal.
Pavel Šmidrkal
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program – srpen 2018
pátek 3. 8. 18.00

Imaginace - vernisáž výstavy Asociace
jihočeských výtvarníků, Galerie v kostele
sv. Marka

úterý 21. 8. 18.00

„Kdyby kvetly šeříky…“ - vernisáž výstavy
fotografií Jana Javorského vztahujících se
k srpnovým událostem roku 1968 v Soběslavi,
věž Hláska (knihovna)

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

KDYBY KVETLY
ŠEŘÍKY...

68/18

Pokladna uzavřena od 30. 7. do 17. 8. 2018
(vstupenky on-line na www.kdms.cz)
Připravujeme pro vás na podzim:
Pátek

14. 9.

21.00

Sobota
Pátek

15. 9. 10.00
19. 10. 19.00

Koncert Mirai, areál KD
a rožmberského hradu
Soběslavské slavnosti 2018
Eva Urbanová a Moravské
klavírní trio – koncert, velký sál

Výstava fotograﬁí

soběslavský srpen 1968 objektivem

Jana Javorského

výstava ve věži Hláska, vernisáž úterý 21.srpna 2018 v 18.00 hodin
výstava otevřena v rámci komentovaných prohlídek infocentra nebo
v době otevíracích hodin knihovny od 21.8. do 15.9.2018

výstava ve věži Hláska
vernisáž se uskuteční 21. srpna 2018 v 18 h
Výstava se koná za finanční podpory Jihočeského kraje.

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

Recitace básní

POdzimní
POdvečer
POezie IV.
Recitace básní

z pera Hany Veselé, Věry Hanzalové

z pera Hany Veselé, Věry Hanzalové
a Matěje Věnceka z Tábora
spojené s příjemným POPOvídáním
a hudebním a pěveckým doprovodem
Kateřiny Křiklánové, Pavly Haveldové
a Vojtěcha Ženíška
Úterý 18. září od 17.30 h
Městská knihovna Soběslav

výstava otevřena v rámci komentovaných prohlídek
infocentra nebo v době otevíracích hodin knihovny
od 21. 8. do 15. 9. 2018
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PŘEDPLATNÉ KDMS
• Středa 10. října
Fanny agentura
Tchýně na zabití
„Kolik je vtipů o tchýních? Žádný, všechno je to pravda!“
Hrají: Lucie Zedníčková, Dana Homolová, Anna Kulovaná a
Martin Kraus

• Úterý 6. listopadu
Divadlo Karla Pippicha
Bůh masakru
Komedie o živlech v lidském nitru.
Hrají: Anna Polívková, Viktor Dvořák, Kristýna Kudrnáčová,
Miroslav Novotný

• Prosinec
Divadlo Palace
Penzion pro svobodné pány
„Pocta klasické komedii přioděné do elegantního,
bezstarostného a nostalgického hávu secese…“
Hrají: Patrik Děrgel, Anna Fialová, Lukáš Příkazký, Kateřina
Pindejová a další
Změna programu vyhrazena / Cena předplatného 870 Kč.
Mimo předplatné 320 Kč , 320 Kč, 350 Kč
Informace: KD Soběslav, Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav,
Jaroslava Palasová - produkční. Tel. 381 524 261, 724 378 898,
e-mail: jarka.palasova@seznam.cz. V prodeji od 1. září 2018.

Zveme Vás na již tradiční Loučení s létem, které se bude
konat 24. 8. od 17:00 v Soběslavi na plovárně v kempu
TJ Spartak Soběslav. V letošním roce zde chce kapela
Náhodný Výběr opět po dvou letech pokřtít své nové,
v pořadí již třetí album. Můžete se těšit na dobrou muziku
od všech kapel, soutěže o hodnotné ceny a hostesky. Jídla
a pití bude dostatek. Celým večerem nás provede moderátor Pavel Janovský. Budeme rádi, když přijdete a těšíme se
na Vás. 				
Náhodný Výběr
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SETKÁNÍ S HUDBOU
Renomované interpretační kurzy a také oblíbený hudební festival letos oslavily jubileum!
Již podesáté hostilo město Soběslav festival komorní (nejen vážné) hudby a vyhledávané interpretační kurzy. Do Soběslavi se sjelo na padesát mladých
houslistů, violoncellistů, klavíristů, varhaníků a pěvců za účelem intenzivní práce na vlastním vzdělání. Mezi nimi byli i Vojtěch Ženíšek, Zuzana
Čížková a Martina Pechová ze soběslavské ZUŠ, která i letos poskytla prostory pro výuku. Zhruba stejné množství domácích i hostujících umělců se
zároveň během jedenácti dnů představilo ve dvanácti koncertech. Ty se opět konaly na různých místech v Soběslavi: v soběslavských kostelech, na
koupališti, v kulturním domě i na terase městské knihovny.
Kurzy setkání s hudbou prošly několikaletým vývojem a o jejich vysoké úrovni svědčí uplatnění studentů i řada hlavních cen, které za svoji práci
obdrželi na různých mezinárodních a tuzemských soutěžích. Někteří z houslistů (Markéta Dominikusová, Ludmila Pavlová, Eliška Kukalová, Klára
Lešková aj.) jsou např. výherci prvních cen na Akademii Václava Hudečka, což je prestižní odrazový můstek pro mladé houslové virtuosy. Daniel
Klánský je finalistou Mezinárodní soutěže A. Dvořáka (2015). Posledním aktuálně oceněným je Dominik Velek, který obdržel 1. cenu na Mezinárodní
violoncellové soutěži J. Vychytila (leden 2018).
U příležitosti výročí festivalu byl letos program prodloužen o jeden den. Soběslav opět hostila prvotřídní umělce z celé republiky. Setkání s hudbou
navíc přivítalo nový přírůstek do rodiny - album, ve kterém naleznete řadu skladeb slavných skladatelů (včetně Chopina, Dvořáka, Verdiho, Smetany)
v podání účastníků kurzů. Nové album si mohli zájemci pořídit na každém pořádaném koncertu spolu s programem festivalu.

Vlevo nahoře: křest CD „10 let Setkání s hudbou“, vpravo nahoře: houslový koncert Josefa Špačka v KDMS
Dole: koncert studentů ZUŠ Soběslav a pěveckého komorního sboru Anonym Voice
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SETKÁNÍ S HUDBOU
Letos festival nezačal tradičně putovním koncertem organizátorů a lektorů. Na zahajovacím koncertu 30. června totiž zahrál brilantní houslista a držitel mnoha zahraničních cen Josef Špaček v doprovodu klavíristy Miroslava Sekery, kterého jsme pro jeho talent (kombinace hry na klavír a housle)
mohli vidět v roli malého Mozarta v oscarovém filmu “Amadeus” režiséra Miloše Formana. Oba umělci se zároveň stali kmotry nově vydaného CD,
které bylo pokřtěno na pódiu kulturního domu za přítomnosti starosty města Soběslavi Jindřicha Bláhy, uměleckého ředitele festivalu Petra Hanzlíka
a ředitele KDMS Petra Valeše. Obvykle zahajující putovní koncert organizátorů a lektorů letos připadl na neděli 1. 7. V kostele sv. Víta se představili,
jak již název napovídá, lektoři kurzů Jiří Fišer (housle), Zuzana Lászlóová (zpěv), Jan Steyer (varhany), Štěpán Ježek (housle), Tomáš Víšek (klavír),
Tomáš Strašil (violoncello), Barbora Brabcová (klavír) a Tereza Višnovská (housle).
Třetí den setkání letos historicky poprvé patřil studentům Základní umělecké školy Soběslav včetně houslového souboru Divoké strunky, a také
soběslavskému komornímu pěveckému sboru Anonym Voice, který ve dvou skladbách doprovodil operní pěvkyni a lektorku zpěvu na kurzech
Setkání s hudbou Zuzanu Lászlóo.
V úterý 3. 7. měla městská knihovna tu čest přivítat držitelku dvou Andělů v kategorii world music Jitku Šuranskou spolu s muzikanty z jejího Tria
- Martinem Krajíčkem a Marianem Friedlem. Tuto příjemnou a sympatickou umělkyni mohli někteří potkat již minulý rok v čajovně Rolnička. Na
letní terase soběslavské knihovny okouzlila posluchače moravskými lidovými písněmi.
Středeční teplý letní večer 4. 7. byl jako stvořený pro hudební vystoupení pod širým nebem. I proto si lidé odnesli ojedinělý zážitek z tradičního open-air koncertu na pomezí rocku, blues a jazzu, který se od 19 h konal na soběslavském koupališti. Letošním hostem byl písničkář, publicista, spisovatel
a mimo jiné filmový režisér a autor filmové hudby Vladimír Merta. V podání Petra Hanzlíka a jeho Domácí Výroby zazněly klasické písně jako Knocking On Heavens Door, Moondance, Proud Mary a nově i živé a veselé irské rytmy.

Vlevo nahoře: Jitka Šuranská Trio na terase soběslavské knihovny, vpravo nahoře: Libor Šmoldas v kostele sv. Marka
Vlevo dole: Domácí Výroba s Petrem Hanzlíkem, vpravo dole: Vladimír Merta na koupališti
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SETKÁNÍ S HUDBOU
V první sváteční den 5. 7. se do Galerie v kostele sv. Marka sjela čtveřice sympatických a talentovaných dam, které v Soběslavi vystoupily pod
uměleckým názvem Cantarina Clarinete. V podání tohoto dámského klarinetového kvarteta zazněla řada známých skladeb a písní v úpravě pro klarinet
a basklarinet, které v několika případech umělkyně doprovodily i zpěvem.
Následující sváteční den 6. 7. se v kostele sv. Víta konal koncert, který nepochybně pohladil přítomné na duši. Operní pěvkyni Kristýnu Kůstkovou
doprovodil pardubický komorní soubor Barocco sempre giovane. Společně pak zahráli skladby, árie a symfonie nejen raného a vrcholného baroka.
Koncert i letos natáčel Český rozhlas Vltava.
Sobota 7. 7. patřila komornímu souboru Šarman Ensemble, v jehož podání zazněla řada děl z pera (jiho)českých umělců a na jihočeská témata, včetně
Bedřicha Smetany, Emy Destinnové, Karla Weise, Petra Ebena, Mistra Jana Husa a jiných.
Neděli 8. 7. dopoledne poprvé okořenili Soběslavákům účastníci kurzů, kteří na matiné předvedli svůj talent v koncertním sále ZUŠ Soběslav. Pleádu
hostujících předních českých umělců pak večer zakončil výborný jazzový kytarista Libor Šmoldas v Galerii sv. Marka programem věnovaným Osvobozenému divadlu.
Poslední dva dny festivalu 9. a 10. 7. rozezněli účastníci kurzů prostory kostela sv. Víta a kulturního domu. V jejich podání zazněly známé i méně
známé skladby na klavír, housle, kytaru, violoncello, varhany a kromě houslistů a violoncellistů se představili se i studenti zpěvu pod vedením lektorky
Zuzany Lászlóové.
Setkání s hudbou letos navštívilo bezmála 2 000 lidí, přičemž mezi nejnavštívenější koncerty patřila Domácí výroba na koupališti, Divé husy Tria
zpěvačky Jitky Šuranské a společný koncert ZUŠ Soběslav a komorního sboru Anonym Voice.
Současný festival Setkání s hudbou nám zpestřuje letní sezonu již deset let. Uměleckého ředitele Petra Hanzlíka jsem se zeptala, jak vnímá letošní
jubilejní ročník, vzpomíná na uplynulé ročníky a jaké má plány pro následující ročníky festivalu. Odpovědi si můžete přečíst v rozhovoru na str. 14.
Dočtetete se v něm také zajímavosti o vzniku nově vydaného CD a kde si jej můžete pořídit.

Vlevo nahoře: koncert na koupališti navštívilo početné publikum, vpravo nahoře: koncert Cantarina Clarinete
Dole: z koncertů účastníků kurzů, autoři fotografií: Peter Ganzlück, Kateřina Pinkasová, IeraKS, Mirek Matějů

srpen 2018

14

SETKÁNÍ S HUDBOU
Níže Vám přinášíme rozhovor o festivalu s uměleckým ředitelem Setkání s hudbou
Petrem Hanzlíkem.
Festival a interpretační kurzy fungují již 10
let a veřejností jsou dobře přijímány. Je za
nimi samozřejmě spousta práce. Jaký máš z
jubilea pocity? Jaké pro Tebe byly přípravy
jubilejního 10. ročníku festivalu?
Pocity? Krásné, spokojené, unavené... přípravy
velmi hektické!
Prodloužili jsme letošní ročník o jeden den,
což možná vypadá marginálně, nicméně je to
10% navíc ode všeho. Pokračuje naše cesta
za ještě lepší profesionalizací kurzů, festivalu
i vnitřního chodu pořádajícího spolku. Doplnili
jsme (a velmi šťastně!) organizační tým. Mimo
jiné jsme zprovoznili úplně nový web (www.
setkanishudbou.cz), vylepšili komunikaci
s tiskem, na facebooku a dorazili také na Instagram. K nám naopak dorazilo všudypřítomné
GDPR, čili bylo třeba upravit pravidla účasti
na workshopu i zveřejňování nejrůznějších informací.
Naše interpretační kurzy si vybudovaly velmi
dobrou odbornou pověst mezi mladými profesionály napříč celou republikou a je třeba
svědomitě tuto pověst udržovat a dále budovat.
Totéž platí i o festivalu. Je opravdu veliké štěstí mít tak příjemně zaujatou a stálou diváckou
základnu, a je samozřejmě náročné držet vysokou laťku dosavadní dramaturgie tak, aby
byla každý rok zajímavá, na vysoké umělecké
úrovni a zároveň zvládnutelná i finančně. Přece
jen se jedná o sérii dvanácti koncertů, a to už je
(na organizaci i udržení zájmu diváctva) opravdový maraton...
Jak dnes vzpomínáš na počátky festivalu
a předešlé ročníky?
Zpočátku to bylo opravdu hodně náročné!
V době, kdy jsem “Setkání“ převzal, nebyla
k dispozici v podstatě žádná struktura, ani právní, ani organizační. Ale záměr, nadšení a dobrá
vůle, to byla velmi nakažlivá energie! Byli jsme
a stále jsme skutečně nezisková organizace, to
znamená, že svými zisky pokryjeme nezbytné náklady a jenom ty, proto rozvoj „Setkání“
je pozvolný a poměrně pomalý. Náš úspěch
(a tudíž i užitek pro okolí) je závislý na systému
grantů, dotací, na sympatiích a zájmu odborné
i laické veřejnosti. Naprosto klíčovou úlohu
pak od počátku trvání „Setkání“ má samozřejmě přízeň města Soběslavi a vaší radnice v čele
s ing. Jindřichem Bláhou. Právě on je pro mne
hlavním partnerem ve všech mých ředitelských
nápadech, jednáních a rozhodnutích. Proto se
také město (prostřednictvím KDMS) stalo už
od druhého ročníku novodobé historie „Setkání“, spolupořadatelem akce. Dalším z důležitých kroků bylo oslovení tehdy nové ředitelky
ZUŠ Ireny Molíkové. K mé veliké radosti jsem
byl vyslyšen, a rozrůstající se interpretační
kurzy získaly prostor pro výuku a v osobě paní
ředitelky dalšího skvělého partnera.
Toto vše a spousta dalších okolností tvoří onu
symbiózu čili dobré soužití, o němž tak rád
mluvím na koncertech...
Jaká máš očekávání do budoucna? Cíl, kterého bys chtěl dosáhnout? Kam se bude festival dále ubírat?

Chtěl bych a přeju si, aby „Setkání“ bylo i nadále tím stabilizovaným, dobře promazaným
strojkem o mnoha (často „neviditelných“) součástkách. Organizací, která drží díky těmto jednotlivým dílkům pohromadě a všem zúčastněným dává radost i možnost kvalitního vzdělání.
Plány na další roky jsou tedy vlastně jednoduché. Jejich uskutečňování však závisí na
mnoha okolnostech zmíněných výše. Takže
si přeju, aby nám účinně a štědře drželi palce všichni, kdo umí se „Setkáním“ pomoci
– prací, financemi, přízní...
U příležitosti výročí bylo vydáno CD s názvem „10 let Setkání s hudbou v Soběslavi“.
Odkud vzešel nápad udělat CD a kdo se podílel na jeho vzniku?
K nápadu se musím hrdě přihlásit sám. Další
vývoj byl samozřejmě opět otázkou týmové
práce. Tato činnost zahrnuje několik měsíců
nejrůznějších úkolů. Od nápadu přes vlastní
dramaturgii a zajištění výkonných umělců, až
k vlastní realizaci. Ta obnáší zajištění studia
nebo prostor vhodných k nahrávání (v tomto
případě nám vyšlo vstříc Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy), zajištění techniky, vlastní natáčení vč. hudební režie a následně tzv.
postprodukci, čili střih, mix a finální zvukové
úpravy, což bývá nejdelší fáze, úhrnem desítky
hodin čistého času.
Mezitím vzniká grafický návrh obalu, no a pak
už se CD zadá do výroby, produkt se vylisuje,
vytiskne a zabalí.
S naším CD jsme začali v lednu, hotové bylo
těsně před začátkem letošního ročníku. Hrají na
něm houslistky Klára Lešková a Eliška Kukalová, violoncellisté Dorka Hájková a Dominik
Velek, klavíristé Silvie Ježková, Alena Grešlová, Kristýna Marková a Matěj Pinkas. Zpívají
Kristýna Melicharová, Karolína Pohanková
a Tereza Králová, milým bonusem je pak spolupráce Matějova táty, violisty Bennewitzova
kvarteta Jiřího Pinkase.
Cédéčko má promotivní charakter, není k dostání v běžných obchodech, ale lze jej (teď
po festivalu) dostat za symbolickou padesátikorunu v soběslavském infocentru. Anebo
pokud si o něj zájemce napíše na naši adresu
mail@setkanishudbou.cz.
Chceš nám něco říci na závěr?
Že srdečný dík patří zase a znovu všem našim
lektorům, organizačnímu týmu, partnerům,
sponzorům a divákům. Máme zprávy, že mnozí návštěvníci si podle „Setkání“ organizují čas
a třeba i přesouvají dovolenou, aby mohli navštívit naše koncerty. A jsme také moc vděční,
když se návštěvníci koncertů nebojí finančně
přispívat do koncertní pokladny, což hraje důležitou roli v pokrytí nákladů na festival. I díky
tomu si můžeme dovolit držet vstupné stále
jako „dobrovolné“, a jsme hrdí, že už dávno
tuto informaci nevnímají naši příznivci jako
„zdarma“.A tak s potěšením oznamuji, že další, již 11. ročník Setkání s hudbou v Soběslavi,
na nějž se už teď velmi těšíme, se uskuteční
v termínu od 3. do 13. července 2019.

PARTNEŘI “SETKÁNÍ”:
• město Soběslav;
• Nadace Život umělce, Nadace Český
hudební fond; MOTOR JIKOV Group
a.s
• GrECo JLT Czech Republic s.r.o.,
GOLDIM s.r.o., České houby a.s.;
• produkční agentury Blue Season Art
Agency a Tanja Classical s.r.o.; Reklamní ateliér s.r.o., Ateliér Kročák
architekt
• mediálním partnerem je Český Rozhlas České Budějovice

Za uplynulých devět let zhlédlo kolem
10.000 diváků celkem 94 komorních
koncertů organizovaných spolkem (dříve
občanské sdružení) Setkání s hudbou,
na nichž vystoupilo na 25 souborů
a 50 sólistů. Kteří mezi nimi byli?
Zavzpomínejte s námi:
• Jana Boušková, harfa (2016)
• Štěpán Rak, kytara (2014)
• Schola Gregoriana Pragensis, um. vedoucí David Eben (2016)
• Markéta Cukrová, mezzosoprán
(2015)
• Ivan Klánský, Lukáš Klánský, klavír
(2012)
• Škampovo kvarteto (2012)
• Kvarteto Apollon (2013)
• Epoque Quartet (2014)
• Bennewitzovo kvarteto (2015)
• Zemlinského kvarteto (2016)
• Daniel Klánský, basbaryton (2013,
2016)
• Markéta Mazourová, bicí nástroje
(2009, 2013) Renata Ardaševová, klavír (2017)
• Karolína Berková, mezzosoprán
(2012, 2014)
• Sestry Havelkovy, zpěv (2011, 2016)
Eva Pilarová, zpěv (2010)
• The Swings, vokální kvarteto (2009,
2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016)
a další...

srpen 2018

15

KUBEŠOVA SOBĚSLAV
24. mezinárodní festival dechových
hudeb Kubešova Soběslav 2018
V letošním roce zahrálo na fotbalovém stadionu čtrnáct dechovek a vystoupil dětský folklorní soubor Ráček ze Soběslavi. Celkem přes 200 hudebníků přispělo k vynikající atmosféře již 24.
mezinárodního festivalu dechových hudeb Kubešova Soběslav
2018, kterou letos ovšem trochu potrápilo počasí. Sobotní program byl v režii Martina Hlaváčka. Nedělním programem návštěvníky provedla zpěvačka Veselky Blanka Tůmová spolu s
Kateřinou Hálovou.
Moderátor Martin Hlaváček zahájil sobotní program v doprovodu ředitele kulturního domu Petra Valeše, který vystoupil na
pódium s fotbalovým míčem a slavnostně jej předal Martinu Hlaváčkovi k symbolickému výkopu na fotbalovém stadioně. Všichni přihlížející toto entrée přečkali ve zdraví a potleskem odměnili
slavnostní zahájení sobotního programu, během kterého se na
pódiu vystřídalo devět českých a zahraničních kapel. Jako první
zahrála kapela Březovská 10 následována vystoupením Dětského folklorního souboru Ráček. Poté fotbalový stadion rozezněly
kapely Leškovanka, EBB, Úhlavanka, Veselka, německá kapela
Die Randenmusikanten a jihočeská dechová kapela Jižani. Velmi pěkné vystoupení mohli diváci zhlédnout od 21.45 h, kdy již
početnému publiku zahrála kapela Straňanka, po které sobotní
program ukončila kapela Babouci. Již po čtyřiadvacáté se nehrálo pouze v Soběslavi, ale koncerty se konaly i v některých obcích
regionu. V rámci letošního ročníku festivalu tak čtrnáctá hodina
rozezněla návsi v Borkovicích, Klenovicích, Tučapech a Želči.
V Borkovicích vystoupily kapely Veselka a Die Blaskapelle pro
mill (Německo), v Klenovicích u místní restaurace Lublaska
a Leškovanka, v Tučapech Die Randenmusikanten (Německo)
a Březovská 10 a v Želči Úhlavanka.
Nedělní program zahájila Kateřina Hálová spolu se starostou
města Jindřichem Bláhou a kapelníkem Veselky Ladislavem
Kubešem. Již v 10 h rozezněla stadion kapela Dolnovanka. Ve
12 h zazněly ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice kostelní zvony, které všem posluchačům oznámily poledne.
Kapela Babouci již byla připravena na pódiu na přímý přenos
do vysílání Českého rozhlasu, který jako každý rok moderovala
Kateřina Hálová. V průběhu přenosu jsme se dočkali několika
významných událostí, mezi nimiž bylo i pokřtění nově vydaného
CD kapely Babouci a předání pamětního listu do rukou Ladislava Kubeše mladšího jako vzpomínku na zakladatele kapely
Veselka Ladislava Kubeše staršího. Na závěr Babouci zazpívali
a zahráli píseň z pera Ladislava Kubeše staršího, která nesla název Pivovarská. Od 13.30 h se posluchači zaposlouchali do písní
kapel Lublaska (Švýcarsko), Fryštácká Javořina, Die Blaskapelle
pro mill, Krajanka a Veselka. Na závěr dechové kapely společně
zahrály a zazpívaly písně Borkovická polka, Moje česká vlast a
Od Tábora až k nám, které si s nimi rádo zazpívalo i publikum.
Zpočátku zatažená obloha se postupně rozjasnila a v druhé polovině dne všem přálo i počasí.
Letos poprvé se festival uskutečnil jinde než na soběslavském
náměstí, které právě prochází celkovou rekonstrukcí. Dechovkou
jsme si tak poslechli na soběslavském sportovním stadionu, což
s sebou přineslo výhody i nevýhody. Výhodou bylo parkování
přímo u areálu, kryté stupňovité hlediště a celkově pro všechny
příznivější uspořádání. Mnozí návštěvníci za sobotního zataženého počasí a silného přívalového deště ocenili letošní festivalové vybavení více, než na náměstí Republiky, kde je míst, kam se
člověk může schovat, pomálu.
I přes různé přednosti fotbalového stadionu, které ocenili nejen
diváci, ale i kapely a organizační tým (kterým stadion poskytl lepší zázemí) nedokázal fotbalový stadion navodit takovou
pěknou atmosféru, jaká panuje na náměstí Republiky. Věříme,
že se 25. ročník Kubešovy Soběslavi v roce 2019 na nové náměstí vrátí. Tentokrát navíc pěkně opravené.
redakce

Zahájení sobotního programu Kubešovy Soběslavi

Dětský soubor Ráček

Die Randenmusikanten

Jižani
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KUBEŠOVA SOBĚSLAV
FESTIVALOVÉ ZAJÍMAVOSTI
Realizační tým festivalu tvořil 51 lidí, kteří se v letošním roce
profesionálně postarali o 1681 příznivců dechovky, což bylo o
dvě stě diváků méně než v roce předchozím.
Výběr toho nejlepšího z dechovek tradičně nabídl stánek Kubešova hudebního vydavatelství, kde jste mohli zakoupit i jedinečný
půllitrový keramický korbel s logem festivalu. I v letošním roce
byla na stánku Kubešova hudebního vydavatelství kniha „Moje
česká vlast“, pojednávající o životě a práci tohoto výjimečného
skladatele. Biografii napsal pan Miloň Čepelka.
Ministerstvo kultury ČR, za jehož významné finanční podpory
se festival uskutečnil, nám přál i v letošním roce. Zároveň své
místo mezi hlavními partnery festivalu zaujímal i Jihočeský kraj.
Za podporu velice děkujeme!

Babouci

Bezkonkurenční soutěž, která nemá nejen ve světě dechovky obdoby, vrcholila v neděli vylosováním výherců. I v letošním roce
ji pro vás připravili mediální partneři festivalu: Táborský deník
a Český rozhlas České Budějovice. Losování hlavních cen soutěže proběhlo v živém vysílání Českého rozhlasu ze soběslavského
náměstí v neděli mezi 12. a 13. hodinou.
Dalším z mediálních partnerů festivalu byly i v roce letošním
Rádio Proglas a časopis věnovaný dechovce Naše muzika.
V zahraničí pak festival nemálo podporoval rakouský časopis
Blasmusik.
Mimochodem reklamou festivalu každoročně bývají i amatérské
filmové záběry z festivalového dění, které se pravidelně objevují
na internetových videoserverech. Internet se tak stává i součástí
života dobré dechovky.
K výborné dechovce neodmyslitelně patří výborné pivo. Oficiálním pivem festivalu byl letos již potřinácté Gambrinus. Navíc
vás zajisté potěšily mírné ceny piva. Pro fajnšmekry přivezli
plzeňští ze svých sklepů i dvanáctku Prazdroj a další produkty
z portfolia pivovaru.

Vylosování soutěž Táborského deníku
a Českého Rozhlasu České Budějovice

Veškeré informace o festivalu a účinkujících můžete najít
na www.kubesovasobeslav.cz. Horké novinky pak můžete hledat
i na facebookovém profilu festivalu. Web spravuje pan Ladislav
Kubeš! Má na to totiž čas, protože je úspěšným penzistou.
Již několik let se osvědčil systém předprodeje vstupenek prostřednictvím webu. Kdo si tedy zakoupil vstupenky na sobotu
a neděli v předprodeji, mohl ušetřit.
V letošním roce se poprvé na festivalu, stejně tak, jako na všech
světových festivalech, objevily vratné plastové nápojové poháry
s logem oficiálního piva festivalu, kterým je Gambrinus. Unikátem pak byl pohárek přímo ve festivalových barvách v limitované edici pouhých 1 000 kusů. Pohárek byl zálohovaný částkou
50 Kč s úhradou při zakoupení prvního nápoje. Při vrácení kelímku na výčepním místě vám obsluha zálohu vrátila, pokud jste
si jej ovšem nechtěli ponechat jako festivalový suvenýr. Vratnými pohárky odpadá ekologická zátěž naší planety spojená s likvidací klasických plastových jednorázových kelímků. Děkujeme,
že i náš festival se díky vám choval více ekologicky.
Pořadatelé mezinárodního festivalu dechových hudeb doufají, že
jste si z festivalu odnesli co nejvíce příjemných zážitků. Nezapomeňte, že příští – již pětadvacátý – ročník se bude konat opět na
soběslavském náměstí tradičně třetí (celý!) červencový víkend,
což připadá na sobotu a neděli 20. a 21. července 2019. Těšíme
se na Vás a “Mějte se celý rok dechovkově!“

Křest nově vydaného CD kapely Babouci

Krajanka
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KUBEŠOVA SOBĚSLAV
Poděkování
Velký dík patří městu Soběslavi. Bez podpory radnice
v čele se starostou Ing. Jindřichem Bláhou by se mohl festival v Soběslavi jen těžko uskutečnit.
Poděkování patří TJ Spartak Soběslav za možnost realizace
festivalu v areálu fotbalového stadionu a všem jejím zaměstnancům za pomoc při jeho přípravách.
Děkujeme firmě Správa města Soběslavi, spol. s r.o..
Obětavá práce týmu pánů Vladimíra Falady a Václava Novotného tradičně napomáhá hladkému průběhu festivalu.
Děkujeme Vodní záchranné službě Soběslav za zdravotní
zajištění festivalu.

Kapela Veselka s Ladislavem Kubešem (dole)

Děkujeme také všem občanům města Soběslavi za shovívavost při problémech, které jsme jim mohli uskutečněním
festivalu způsobit.
Slova díků si samozřejmě zaslouží i všichni partneři festivalu, bez jejichž přispění bychom mohli festival jen stěží
uskutečnit v současné podobě a všichni další, kdo s jeho
realizací ať přímo či nepřímo pomáhají.
Partneři festivalu:
Generální partner
Gambrinus – oficiální pivo festivalu
OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.
Spilka a Říha spol. s r.o., Soběslav
Impregnace Soběslav spol. s r.o., Soběslav
Jihostav spol. s r.o., Soběslav
Motor Jikov Group a.s., České Budějovice
České houby a.s., Soběslav
STRABAG a.s., České Budějovice
Autoservis Jindra spol. s r.o., Soběslav
ČEVAK a.s., České Budějovice
TIP N+V, spol. s r.o., Soběslav
SITA CZ a.s., Praha
CupSystem, s.r.o., Praha
Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group
ENVI-PUR spol. s r.o., Praha
Jednota o.d., Tábor
Petr Palán – manipulační technika, Soběslav
František Mikula, Soběslav
Květiny Anna Fleková, Soběslav
Prádelna u Milušky, Soběslav
Mediální partneři:
Český rozhlas České Budějovice, Táborský deník,
Rádio dechovka, rádio Proglas, Naše muzika,
Tuba musikverlag.
Finanční podpora:
Ministerstvo kultury České republiky, Jihočeský
kraj, město Soběslav.
				Petr Valeš

Závěrečné společné vystoupení kapel
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ZŠ KOMENSKÉHO
VÝLETY KE DNI DĚTÍ
Co udělá průměrnému žákovi největší radost
k svátku? Mobil, tablet, počítač? Pokud tento
dárek má mít nějakou souvislost se školou,
odpověď je zcela jasná – nejít do školy!
Naše děti takový dárek dostávají k Mezinárodnímu dni dětí každým rokem. Je jen

na nich, kterou variantu výletu si vyberou.
V nabídce jsou zájezdy poznávací i sportovní, pěšky i na kolech, zájezdy dražší i zcela
zdarma, zkrátka každý si vybere. Letos byla
nabídka výletů obzvláště pestrá: lanový park
na Vávrovce, výstava Mumie světa, cyklistický výlet za golfem, rybářské závody,

Stezka korunami stromů Lipno, lasergame
v Písku, hokejbalový turnaj, návštěva Fittness Studia Relax či turistické výlety pro
žáky prvního stupně. Jak se dětem líbilo a jak
si výlet užily? To vše a mnohem více naleznete na webu www.zssobeslav.cz.

POSLEDNÍ VÝLET 9. A – TENTOKRÁTE NA VODĚ
Dobrý den,
naši třídu už někteří
určitě znáte. Jsme ta
praštěná, u někoho oblíbená, u někoho neoblíbená, banda lidí, která
přihlásila svého učitele
do Zlatého Ámose. No
a tak jsme se s naším
Ámosem vydali na výlet. Dlouho jsme jakožto deváťáci přemýšleli,
na jaký výlet pojedeme.
Nakonec „voda“ vyhrála
nad kempem v Dobronicích. Možná byste si
řekli, že pan učitel Lis
zkoušel plno zajímavých věcí, ale na vodě
nikdy nebyl, a tak jsme
vyrazili splout Vltavu.
Druhým dozorem byl
pan učitel Máca, zkušený vodák, který nám
vše zorganizoval. Vyjeli

Krumlovem a večer
noční splutí na raftech.
Pro mě to byl nejhezčí
zážitek, mělo to úplně jinou atmosféru.
Třetí den jsme dojeli až
do Zlaté Koruny, kde si
nás vyzvedly naše odvozy a my jsme jeli domů.

jsme tedy 7. 6. ráno vlakem do Vyššího Brodu,
kde nás čekaly dva rafty
a dvě kánoe.
Dostali jsme zajímavého instruktora, který na
všechny otázky odpovídal čtyřicet dva, doteď
pořádně nevím proč.
Rozdělili jsme se na
„rafťáky“ a „ kanoisty“.

První den byl nejnáročnější, ujeli jsme zhruba
27 kilometrů po vodě do
kempu Viking. Sjezdili
jsme hodně jezů, někdo
se vyklopil, ale bez toho
by to nešlo. Když jsme
dorazili, postavili jsme
stany, ozkoušeli sprchy
v kempu a rozdělali
oheň. Mája nám k tomu
hrála na ukulele a my

zpívali nejrůznější písničky. Pak už jsme si zahřáli spacáky a šli spát.
Druhý den ráno jsme
pluli do Českého Krumlova. Nebyla to dlouhá
cesta, trvala asi dvě hodiny. V poledne jsme
dorazili do kempu Nové
Spolí, kde jsme opět postavili stany. Odpoledne
nás čekala procházka

Výlet jsme si moc užili,
doufám, že na něj budou
všichni vzpomínat jen
v dobrém. Byl to náš poslední výlet na této škole a já všem budoucím
středoškolákům
moc
přeji, aby měli tak skvělou třídu a třídního učitele jako jsme měli my.
Děkujeme pánům učitelům, kteří s námi výlet
přežili.
Za 9. A
Veronika Gajdolínová

ROLNIČKA
DÍKY NADAČNÍMU FONDU AVAST NA TO NEJSME SAMI
Rolnička pomáhá
dětem i dospělým
s mentálním postižením již 25 let. I proto víme, že neustálá
péče o blízkého s postižením je pro pečující rodiny psychicky i fyzicky náročná
a že pomoc často potřebují právě pečující
rodinní příslušníci. I proto jsme se před
dvěma lety rozhodli začít poskytovat týdenní odlehčovací pobyty, z nichž je nyní
již registrovaná sociální služba. Ta je ale
určena našim dospělým klientům, pomoct
však potřebují i rodiny pečující o děti s postižením. Rodiny s dětmi do 7 let mohou
využít služeb rané péče, kterou poskytuje
sdružení I MY, pro starší děti však žádná
návazná služba na Táborsku neexistuje.

Proto jsme využili příležitosti a zažádali
jsme o podporu našeho projektu „Nejste
v tom sami“ Nadační fond Avast, který
v rámci programu „Spolu do života“ podporuje právě rodiny s dětmi se zdravotním
znevýhodněním. Náš projekt byl podpořen
částkou 792 526 Kč a díky tomu můžeme
po dobu 1,5 roku zajistit 10 – 15 rodinám
asistenty, kteří budou děti hlídat v jejich
domácím prostředí podle potřeb rodičů.
Tito asistenti projdou specializovaným výcvikem, aby byli schopni zvládnout specifické potřeby dětí. Rodiče dětí s postižením
se v rámci projektu budou také moct obrátit na psychologa či speciálního pedagoga
o radu nebo se zúčastnit 6 společných podpůrných setkání, kde budou moci sdílet své

zkušenosti a nabrat nové síly.
Realizace projektu je dalším logickým
krokem v rozvoji Rolničky a ve snaze,
aby naše služby byly co nejkomplexnější.
Budeme dělat vše proto, abychom zajistili
pokračování projektu i po vyčerpání částky
od Nadačního fondu Avast.
Ludmila Pokorná, Diakonie Rolnička
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SOBÍK

Milé děti, maminky
a tatínkové, jsme moc
rádi, že jsme se mohli
společně celý školní rok
setkávat v herničce při
cvičení, zpívání, tvoření a dalším programu.
Věříme, že si zde našly
spoustu přátel nejen vaše
děti, ale i vy, rodiče.

sluníčkovou trasu plnou úkolů postavit letní
království na pískoviště, kde našly Sobíkův
poklad jako památku na
tento školní rok.
S dětmi, které byly při-

jaty do mateřských škol,
se ještě jednou loučíme a přejeme jim, aby
se jim ve školce moc
líbilo. Na ostatní se budeme opět v září moc
těšit. Připravujeme si
pro vás spoustu novinek,

a to nejen v pravidelném
programu.
Užívejte
si společně letní dny
a
nezapomeňte
se
při ošklivém počasí
kouknout
na
naše
facebookové
stránky,
jestli pro vás není

připraven
nějaký
jednorázový
program
v herničce či jiné
překvapení od Sobíka.
Krásné léto přeje
za kolektiv RC Sobík
Iva Čejková

Ve středu 27. června
jsme společně se Sobíkem přivítali léto a zároveň jsme se rozloučili
pro tento školní rok s
herničkou. Dopoledne
jsme si v hojném počtu
moc užili. Děti, které
navštěvovaly Sobíkův
program v tomto školním roce, opět zvěčnily
svoje otisky rukou na
stěně herničky a pak se
společně vydaly, přes

Celý stadion rozkvetl mládím
Všesokolský
slet
ovládlo
mládí. Na 15
tisíc
cvičenců z Česka
a zahraničí předvedlo na
pražském stadionu Eden
začátkem července své hromadné skladby. Byly vyvrcholením všesokolského
týdne jako významný příspěvek Sokola k oslavám
100. výročí od založení
Československa.
Byl úžasný zážitek být
součástí jedinečné atmosféry, která panovala už
od vstupu na stadion, vnímat očekávání doprovázené mexickými vlnami
před zahájením programu,
radost na cvičišti, pocit
sounáležitosti k celému
slavnostnímu sokolskému
dění, které mělo tentokrát
silný vlastenecký podtext,
mohutné potlesky, které
odměňovaly cvičence za
zvlášť vydařené pasáže,
i děkovné ovace za skladbu
jako celek.
Na programu dvou sletových dnů bylo 11 hromad-

ných sletových skladeb:
pro 2–5 leté děti spolu
s dospělým partnerem
(„Méďové“), předškoláky
(„Noty“), mladší žákyně
(„V peřině“), mladší žákyně a žáky („Děti, to je
věc!“), starší žákyně a žáky
(„Cirkus“),
dorostence
a muže („Borci“), dorostenky a mladší ženy (skladba „Siluety“ s rozkládacími
obručemi), ženy („Cesta“
se šátky, jehož spoluautorkou je členka táborského
Sokola Ivana Jiránková
– a jíž k její spoluautorské
premiéře můžeme gratulo-

vat, a taneční „Ženobraní“),
společná česko-slovenská
skladba pro ženy a muže
(„Spolu“) a pro seniory
(„Princezna republika“ na
Hašlerovy skladby). Skladba pro seniory je vždy slavnostní, ale i trochu smutná
pohnutými vzpomínkami
těch dříve narozených.
Nejmladším byl dvouletý cvičenec, nejstarším
dvě 96-leté ženy. Všichni
cvičenci cvičili s radostí
a nasazením a udivovali
zaplněné tribuny barevně
i pohybově se měnícími
obrazci. Kromě hromad-

ných vystoupení byly na
programu všesokolského
týdne zejm. slavnostní průvod Prahou, mše v Chrámu
sv. Víta, pódiová vystoupení, divadla a semináře.
XVI. všesokolský slet ukázal, že Česká obec sokolská - přes zákazy činnosti
a další nepříjemnosti po
dobu svého 156-letého trvání - má před sebou slibnou budoucnost. Potěšující
je, že nejvíce bylo na sletu
mladých, a to jak počtem
skladeb, tak i počtem cvičenců. Je krásné vnímat
dobrovolný zájem o cvi-

čení v Sokole a současně
je třeba ocenit i náročnou
a dlouhodobou práci cvičitelů.
Pocity na tribunách byly
slavnostní a povznášející, ale ze svých vlastních
zkušeností vím, že pocity
cvičících jsou ještě emotivnější. Vzpomínky na slety
u nás zůstávají a přetrvávají v nás až do konce našich
životů, a tak se člověk neubrání myšlenkám na předcházející slety, na zážitky
z nich a nová přátelství na
celý život.
Záznam jednotlivých skladeb můžete zhlédnout i na
internetu na www.ceskatelevize.cz.
Zbývá popřát Sokolu hodně zdaru a trvajícího zájmu
hlavně mladé generace. Ať
se vydaří i další slet, zdar
XVII. všesokolskému sletu
v roce 2024.
Helena Zvánovcová,
místostarostka TJ Sokol
Soběslav
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VZPOMÍNKA NA ŠUMAVU
„Kdo jednou poznal Šumavu,musí ji míti rád,“ jsou
slova známé písně.
Šumava zadumaná a krásná v každé roční době vábí
a láká turisty a ani její stálí
obyvatelé a ani my na ni
nedáme dopustit. A právě proto, že i my jsme si
její pohoří tak oblíbili, se
vracíme rok co rok do malebné vesničky v podhůří
Šumavy - Soběšice u Sušice. Spolek aktivního stáří
a vzájemného porozumění v Táboře, pod vedením
Mgr. Pavly Jirochové zde
realizuje rehabilitační a rekondiční týdenní pobyt pro
seniory a osoby se zdravotním postižením. Na rekondičním pobytu jsme si
všichni připomněli dětská
a školní léta plná pohádek,
písní, vycházek, cvičení
a tanečků. Vždyť všechny pohybové aktivity mají
velký význam pro zlepšení kvality života seniorů.
Správná a vyvážená strava,
osvěta, zdravý životní styl
spojený s pravidelným pohybem vede k utužení zdraví, což je náš společný cíl.
Každý den jsme vstávali s
písničkou a cvičením jógy
proti bolestem zad a kloubů nebo cvičením v bazénu

jsme procvičili snad každý sval. Na vycházkách
s oporou trekingových
holí, které vedou ke správnému držení těla při chůzi,
jsme poznávali nejen okolí,
ale z hlediska zdravotního
stavu jsme dbali na zlepšování pohybových schopností a zvyšování naší fyzické kondice. K našemu
celkovému zlepšení přispěla zejména rehabilitace
a masáže vedené odbornými fyzioterapeuty, vířivky
a vodoléčba. Stala se z nás
úžasná parta, zpívali jsme
si při všech možných příležitostech. Nikdo z nás si
ani na chvilku nevzpomněl
na své starosti a bolesti.
Smáli jsme se a měli jsme
vždy radost z každé provozované činnosti. Rekondiční pobyt byl obohacen
celodenním výletem za
poznáváním historických
a kulturních památek.
(zámek Čestice, Dobrá
Voda, Krušlov, Hoslovický
mlýn).
Aby nám cesta autobusem
rychleji ubíhala a abychom
ještě více do sebe nasáli atmosféru Šumavy, společně
jsme poslouchali a zpívali písničky Malé muziky
Nauše Pepíka.

Jen jedno přání v srdci mám,
poznati Šumavu,
ty háje, lesy hluboké,
tu krásnou Modravu.
Poznáváme tak Šumavu
jako místo plné divoké
přírody, ledovcových jezer a slatí. Hučení potoků
a Modravy na nás přímo působí jako balzám na nervy.
Na hory a lesy, jak tam
vypráví,
o slavných dějinách té
české Šumavy.
Při toulkách Šumavou a při
poslechu písničky „Zafoukej větříčku kolem Sušice,“
nás zavály a zanesly vzpomínky do milé vesničky

Hoštice u Volyně, kde na
nás na všechny čekalo velké překvapení. Tím byl pan
režisér Zdeněk Troška.
Ze všech zúčastněných
tváří byla vidět radost a u
některých se dokonce objevily i slzy radosti z vydařeného překvapení. Pan Zdeněk Troška se nám velice
hezky věnoval, provedl nás
svou vesničkou a vyprávěl
nám veselé příběhy z natáčení jeho slavné trilogie
„Slunce, seno a ...“
Svým krásným, vtipným,
humorným a poutavým
vyprávěním nám zpestřil
a obohatil celodenní výlet.
Všichni jsme se s ním veli-

ce dobře pobavili, zasmáli,
vyfotografovali a zavzpomínali na uvedené scény
z jednotlivých her. Z rehabilitačního a rekondičního
pobytu se domů vracíme se
zlepšením fyzické kondice,
pohyblivosti a posílením
své psychiky. Jsme rovněž
obohaceni o nově získané
poznatky. Na naše společně strávené chvíle budeme
jistě všichni dlouho a rádi
vzpomínat. A příští rok se
spolu opět všichni ve zdraví sejdeme zas.
Přeji nám všem hodně
a hodně zdraví.
Mgr. Pavla Jirochová,
předsedkyně spolku

PRVNÍ REPUBLIKA
Již od počátku roku k nám z novin, časopisů a televizí promlouvají připomínky založení Československé republiky. V celé republice se konají oslavy,
galerie a muzea jsou plná fotografií, historických záznamů a tematických exponátů. V rámci oslav výročí 100 let od založení první republiky se ohlédneme do minulosti a podíváme se, jak se v této době mezi první a druhou světovou válkou žilo v Soběslavi. Protože opakování je matka moudrosti
a Soběslav byla součástí většího celku, který ji významně ovlivňoval, prvně si připomeneme, co přineslo lidem období mezi válkami a v době světové
hospodářské krize.
První republika je označením pro
Československou republiku, která vznikla po skončení první světové války v roce 1918 a zanikla
přijetím Mnichovské dohody v roce 1938.
K převzetí moci mělo dojít po
zhroucení Rakousko-Uherska a
oznámení o jeho vystoupení z
vlády. Exil v podobě Masarykovy
Československé národní rady
si díky mezinárodní podpoře
postupně vydobil silnější pozici
a domácí Národní výbor v čele
s K. Kramářem se mu musel
podřídit, protože domácí politici
nebyli sami schopni mezinárodně
samostatnost státu prosadit. V
roce 1918 vznikla prozatímní
vláda česko-slovenská, jejímž
předsedou byl T. G. Masaryk.

Vláda byla uznána a následně
rozpuštěna
Československá
národní rada. Československo
získalo nezávislost 28. října 1918.
13. listopadu Národní výbor vydal
prozatímní ústavu založenou
na
zásadách
Washingtonské
deklarace. 14. litopadu se poprvé
sešel
prozatímní
parlament
(Revoluční národní shromáždění),
který na schůzi zbavil Habsburky
trůnu a deklaroval republikánský
charakter státu. Tentýž den byl
T. G. Masaryk zvolen novým
prezidentem.
Následovala dlouhá diplomatická
jednání o přerozdělení území.
Nově vzniklý stát neměl jasné
územní vymezení. Státoprávní
projekt počítal s tím, že těžištěm
republiky budou české země

spojené se Slovenskem. Slovensko
jako územní útvar do té doby
neexistovalo a bylo potřeba
jej «narýsovat». Ani etnické
hranice nebyly přesně známy.
Slezko mělo významnou převahu
polského obyvatelstva a i u něj
panovaly nejasnosti. Problém byl
také s českým pohraničím (kde
německé obyvatelstvo tvořilo až
90 % a Podkarpatskou Rusí.
Vzniklé nepokoje si vyžádaly
i
vojenské
zásahy
(v
neměckojazyčném
pohraničí
i na Slovensku). Návrh na
kompromisní rozdělení Slezka,
jehož území si nárokovalo
i Polsko, také nebyl přijat kladně.
Československo mělo o Těšínsko
zájem, protože tudy vedlo jediné
železniční spojení mezi českými

zeměmi a severním a východním
Slovenskem.
Svár
vyústil
v «sedmidenní válku» s Polskem.
Československo si nakonec mohlo
území ponechat. Události ale měly
neblahý vliv na republiku v roce
1938, kdy republika potřebovala
spojence proti Německu.
Ač měla první republika své
nedostatky, byla demokratickým
a hospodářsky úspěšným státem,
který dokázal v relativně krátké
době zabezpečit lidem sociální
vzestup. Období hospodářské
konjunktury ve 20. letech ovšem
později vystřídala hospodářská
krize, která zasáhla ve 30. letech
i Československo.
Nová ústava vznikla roku 1920 a
přijalo ji Revoluční Národní Shro-
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Mapa: Československá republika, zdroj: cs.wikipedia.org
máždění. Republiku definovala jako parlamentní demokracii
s prezidentskými prvky a unitárním státoprávním uspořádáním.
Parlament se skládal z Parlamentu
a Senátu jako dnes. Od roku 1918
do roku 1928 byla republika rozdělena na pět samosprávných zemí
(zemi Českou, Moravskou , Slezskou, Slovenskou a Podkarpatoruskou) s různými zemskými městy. Pozdeji se země Slezká spojila
s Moravskou a vznikly čtyři země,
které ale nebyly autonomními jednotkami.
Personifikovaným
symbolem
prvního období se stal T. G.
Masaryk. Rozhodující politický
zápas se odehrál již na počátku
období
mezi
Masarykem
a nacionalisticky a monarchisticky
založeným Karlem Kramářem.
Kolem prezidenta se soustředila
vládnoucí elita později nazývaná
jako
mocenské
centrum
Hrad,
složené z předsedů
státotvorných stran a jiných
vysoce postavených úředníků.
«Hrad» se navíc těšil velké
podpoře novinářů, intelektuálů
a různých společenských autorit,
kteří svým slovem a politickými
postoji významně ovlivňovali
veřejné
mínění.
Důležitou
součást
politického
systému
tvořil svobodný tisk a nezávislá
justice s propracovaným soudním
systémem, který se opíral
o generaci erudovaných právníků,
vzdělaných ještě před rokem 1918.
Masaryk chápal demokracii mimo
jiné jako obecnou normu vztahů
mezi lidmi a jeho humanistické
ideje se promítaly do charakteru
nového státu. Režim respektoval
lidské svobody a svěřil občanům
moc nad politikou. Politickomocenský systém s ústřední rolí
prezidenta byl ale založen více
na přirozené osobní autoritě
prezidenta, nežli na jeho ústavních
pravomocech. K jeho postavení

přispěl také fakt, že politické strany
byly roztříštěné, neustále se měnily
a přibývaly nové. Masaryk nemohl
sám vládnout, mohl výkonnou
moc pouze usměrňovat. Naštěstí
někteří předsedové stran patřili
k jeho bývalým spolupracovníkům
z protirakouského odboje či
významným ideovým stoupencům.
Společnými silami vznikla tzv.
Pětka, kterou tvořili předsedové
státotvorných stran (Republikánská
strana
zemědělského
a malorolnického lidu (agrárníci), Československá sociálně-demokratická strana, Národní socialisté, Národní demokracie a Lidová strana) a vedl ji Antonín Švehla.
V Pětce byly zastoupeny strany,
které
bez
výhrad
přijaly
demokratický a republikánský
charakter a souhlasily s jeho
uspořádáním. Původní Pětka se
časem rozrostla v Osmu.
Mocenské centrum Hrad mělo také své odpůrce, mezi nimiž byli komunisté, německé strany, slovenští autonomisté, maďarské
strany a různá pravicová a nacionalistická uskupení, ze kterých později vzešli čeští fašisté.
Prosazované politické změny měly
zřetelně levicový charakter. Rozšiřovala se politická i občanská práva a mimo jiné bylo zavedeno sociální zákonodárství (včetně pojištění proti invaliditě, nemoci,
nezaměstnanosti). Zdravotnictví a
školství byly zpřístupněny nejširším vrstvám a v roce 1927 byl zaveden průběžný penzijní systém,
který funguje dodnes. Hospodářský model byl převzat z období
Rakousko-Uherska a byl založen
na pravicové ekonomické doktríně
volného trhu. Alois Rašín zavedl
tehdy nepopulární ekonomické reformy, které se ale po letech ukázaly jako funkční.
Druhá polovina 20. let znamenala
vzestup životní úrovně. Českoslo-

vensko bylo jediným státem v Evropě, ve kterém převažovala průmyslová výroba nad zemědělskou.
Po krátké poválečné krizi průmyslové podniky dokonce předčily výkony před válkou. Do roku
1929 výroba navíc vzrostla o téměř
40 %. Páteřní ekonomiky byly velké koncerny (Škodovy, Baťovy
závody). Republika byla zaměřena na export. Na vývozu průmyslového zboží stála v roce 1929 až
1/3 HDP, na celosvětovém exportu
se podílela 2 %. Zemědělské produkci pomohla pozemková reforma, která vedla ke spravedlivějšímu rozdělení půdy. Tehdejší společnost byla založena na středním
stavu (lékaři, právníci, technici,
živnostníci), jehož řady se rozšiřovaly a bohatly. Díky úspěšnému
exportu se zvýšily mzdy kvalifikovaných dělníků. Docházelo také ke
značnému rozšíření počtu státních
zaměstnanců (především vojáků,
úředníků a učitelů). Rodiny se stěhovaly za prací do velkých měst.
Do každodenního života byly zavedeny nové technické vynálezy
a houstla železniční a silniční síť
a rozvíjel se také automobilismus.
Lidé začali cestovat a byly položeny základy cestovního ruchu. Začal se používat také telefon a v roce
1923 začal vysílat Československý
rozhlas. Ve 30. letech byly vybudovány filmové ateliéry na Barrandově.
Zlatá éra měla ale i stinné stránky. Vedle bohatnoucí střední třídy
v zemi také živořila početná třída nekvalifikovaných a
pomocných dělníků. Jen velmi pomalu se dařilo vyrovnávat propastné rozdíly mezi
ekonomickými
úrovněmi Českých zemí a mnohem zaostalejším Slovenskem a Podkarpatskou Rusí.
Velký problém představovala nevyřešená národnostní otázka především ve vztahu k Němcům

a Maďarům, ale i Slovákům. Němci i Maďaři měli všechna jazyková a kulturní práva, ale vysněná
autonomie jim byla stále odpírána.
Němci ale v roce 1926 obratili
- začali republiku podporovat.
K ochlazení vzájemných vztahů
došlo až v období Velké hospodářské krize, která měla katastorfální dopad na hospodářskou a životní úroveň USA i evropských zemí.
Největší
hospodářskou
krizi
v novodobých dějinách odstartoval krach na newyorské burze 24.
října 1929. Pro Československo také znamenala konec hospodářské
prosperity.

Obecné údaje:
•

28. října 1918 – 29. 9. 1938

•

Prezident: T. G. Masaryk

•

Hymna: Kde domov můj a
Nad tatrou sa blýska

•

Moto: „Pravda vítězí“

•

Rozloha: 140 446 km2

•

Počet obyvatel: cca
13 000 000 (1921)

•

Hlavní město Praha

•

Nejvyšší bod: Gerlachovský
štít (2 654 m. n. m.)

•

Státní zřízení: parlamentní
republika

•

Měna: koruna československá

koruna československá
zdroj: www.penize.cz
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Do České republiky se dostávala pozvolna. Nejprve postihla luxusní zboží,
snížily se výkupní ceny zemědělských
plodin a klesaly mzdy ve státní správě
i v průmyslu. Nejhůře postiženými
regiony byly pohraničí a Slovensko.
V plné síle na republiku dolehla v létě roku 1931. Export se během následujících dvou let propadl na méně jak
1/3 předkrizového objemu, průmyslová výroba se snížila na 60 %. Mladí lidé zůstávali bez perspektivy uplatnění
a šance najít si nové místo byla mizivá.
Zprostředkovatelny zaměstnání evidovali více jak 900 000 nezaměstnaných,
třista tisíc dalších živořilo mimo systém. Řetězově krachovali živnostníci
i drobní rolníci, klesaly ceny, zároveň
s nimi ale i mzdy. Vše mělo za následek zhoršení zdravotního stavu obyvatel, exekuce, rozvody aj. Mnozí chtěli emigrovat, ale nebylo kam. Našli se
i opoziční politické strany, které se
chtěly na krizi přiživit. Organizovaly
sociální protesty, které vedly k prohlubování nespokojenosti a napětí ve společnosti tím spíše, že vláda na ně někdy reagovala neadekvátně. Hospodářská krize sužovala republiku až do
roku 1937. V letech 1937 a 38 začala
ekonomiku stimulovat zvýšená zbrojní výroba.
Těžká hospodářská krize a její sociální důsledky trvale pozměnila politické
uvažování i voličské preference. Posílily německý separatismus v pohraničí
a autonomisty na Slovensku a v Podkarpatské Rusi i nečeské strany, které
bychom dnes označili za pravicově extremistické. Němečtí voliči se připojili k Sudetoněmecké straně (SdP). Ta
se později napojila na nacistický režim
Adolfa Hitlera, který se v důsledku
poválečné a hospodářské krize dostal
k moci v sousedním Německu.
T. G. Masaryk abdikoval na úřad
14. 11. 1935. Po něm se stal prezidentem E. Beneš, který převzal Československo za podstatně horších
politických i ekonomických podmínek. Rok 1938 znamenal nástup
událostí, které nelze sepsat na pár řádek
a mnohým jsou známy. Soběslav
v období první republiky Vám mohou přiblížit Pohledy soběslavské
autotra Petra Lintnera nebo kronika z let 1918 - 1937, díky které můžete prožít události té doby z pohledu tehdy žijících obyvatel. Věnovat
se jim ale budeme i v následujících
číslech Hlásky.		
-minZdroje:
Průvodce
českými
dějinami
20. století, František Emmert, Hospodářské
dějiny 16. - 20. stol., František Stellner a kol.,
Světové dějiny II., Wikipedie

V SOBĚSLAVI POTKÁTE I PAPOUŠKY
V Soběslavi a okolí s námi žije řada lidí, kteří se rádi věnují chovatelství. Již v minulých
číslech Hlásky jsme se tomuto tématu věnovali, nyní si redakce udělala krátkou exkurzi k
Novému rybníku, kde chová Martin Papač papoušky na pěkně udržované zahradě.
Ke svému koníčku se
prý dostal již v pěti
letech, kdy si pořídil
svou první andulku,
kterou tehdy ještě
choval u prarodičů.
„Měl jsem ji tam kolik
let, tehdy se o ni ale
staral hlavně děda.
Andulku jsem měl půl
roku, pak hned další
a pak přibyly další
druhy papoušků. Pravidelně jsme za nimi
jezdili na víkendy
a prázdniny,“ vysvětlil nám Martin. Před
deseti lety si je ale
převezl do Soběslavi
a do chovatelství se
pustil již samostatně:
„Chovatelství je časově náročné. U těchto
typů je navíc dobré,
když si je člověk hlídá
denně sám, aby mohl
zasáhnout, když onemocní.“
Po letech přešel od
andulky na korelu,
zebřičky a jiné běžné
australské papoušky.
Chová australské papoušky, kteří se snáze
přizpůsobují našim
klimatickým
podmínkám a většinou je
kupuje přímo u chovatelů. Před 14 lety
začal chovat neofémy
modrohlavé. Postupně
si vybudoval poměrně
rozsáhlý chov, který
ale začal redukovat do
současného rozsahu
a zaměřil se také na
výstavní chovatelství.
„Dříve jsem choval
více druhů najednou.
To ale není moc dobré, protože se tomu
člověk nemůže věnovat pořádně. Každý
papoušek
vyžaduje
něco jiného a je třeba k nim přistupovat
individuálně,“ sdělil
redakci Martin.
Nyní tedy v klecích
poletují
neofémy
modrohlavé,
které
mají řadu barevných
mutací, což Martina

věnuje, protože ho to
baví. Navíc tráví čas
na čerstvém vzduchu
a v přírodě.

baví. Má rád genetiku
a protože rád soutěží,
rozšířil chov o dnes
již velmi početné
hejno zebřiček, které
chová právě pro výstavní chovatelství.
Zebřičky jsou zvyklé
na život v kleci a jsou
méně choulostivé na
stres a různé choroby.
Neofémy modrohlavé
jsou obecně prý více
náročné na chov. Jak
nám sdělil Martin:
„Jsou náročnější i na
čas, protože páry se
z důvodu šlechtění
musí chovat jednotlivě, je tedy třeba vědět,
z čeho pochází a s tím
pracovat dál. Výstavní
chovatelství je běh na
dlouhou trať. Než se
vychová nějaký kmen,
který má stabilní
a žádoucí znaky, trvá
to i desítky let a někdy
se to nemusí stihnout
ani za život. Může se
také objevit vloha,
která je nežádoucí
a potřebujete ji odstranit.“
Zebřičky je na výstavu potřeba připravit.
Martin je proto průběžně dává na chvíli
do výstavní klece,
aby si ptáci na klec
zvykli. Před výstavou
je pak umístí samostatně do výstavní
klece i několik měsíců
dopředu.
Počet ptáků v Martinových klecích se v
průběhu roku mění.
Během léta se obvyklých cca 70 jedinců
rozroste až na 200,

protože mají mladé. Řadu z nich pak
Martin prodává, aby
byl chov udržitelný.
Papoušci mají své
vlastní „domky“ ze
dřeva, které Martin vybudoval sám.
A udělal je pěkné,
i když sám říká, že
je stále co zlepšovat.
Teprve užíváním totiž člověk zjistí, co
je skutečně potřeba.
Ptákům ale poskytují pohodlí, chrání je
před kunami a jinými
predátory, deštěm, větrem i mrazy.
Chovatelství je Martinův koníček, kterým
tráví spoustu času.
Než například nakrmí
všechny současné papoušky, trvá to i dvě
hodiny denně. „Je to
náročný koníček. Není
to televize, kterou vytáhnete ze zásuvky
a pak se již nemusíte
starat,“ říká Martin.
Svému koníčku se ale

Že chovatelství není
pro lidi, kteří jsou
zvyklí zahálet a mají
rádi své pohodlí nadevše je zřejmé. Na
dovolené Martin moc
často nejezdí, když
ale potřebuje na pár
dní opustit dům, rodina je ochotna se mu
o jeho okřídlené kamarády postarat. Stává se tak i v případech,
kdy na několik dní vyjíždí za hranice České
republiky do Holandska nebo do Itálie na
burzy nebo na nějakou
výstavu.
Počátkem
roku 2019 se chystá
se svými zebřičkami
na mistrovství světa,
které se bude konat
právě v Holandsku.
Řady soutěží a výstav se ale pravidelně účastní i v České
republice. Můžete ho
každoročně
potkat
na výstavě chovatelů
v Soběslavi. Pravidelně také jezdí na výstavu do Lysé nad Labem
a jednou za dva roky
na mezinárodní výstavu Exota Olomouc.
-min-
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ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA BURZU A TRHY
5. 8. 2018

od 7 do 11 hod areál chovatelů

K nákupu drobného zvířectva, farmářských produktů
a chovatelských potřeb.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ SOBĚSLAV
oznamuje, že od měsíce září 2018 zahájí moštování ovoce na
moštárně v Soběslavi. Přesný termín oznámíme v městském rozhlase. Objednání bude telefonicky možné na těchto telefonech
777 311 597 nebo 775 311 597, pevná linka 381 524 013.

VESELÍ NAD LUŽNICÍ - PROGRAM KD

(vybrané akce)
• Sobota 4. srpna 19 h
VESELSKÁ OZVĚNA 2018 – SAXWORK QUARTET
Saxofonové kvarteto pod vedením přední české saxofonistky Kateřiny Pavlíkové. Kostel sv. Václava Dráchov, vstupné:
dobrovolné.
• Sobota 11. srpna 19 h
VESELSKÁ OZVĚNA 2018 – POETICKÉ POHLAZENÍ
Souznění Karolíny Berkové (zpěv) a Kateřiny Englichové
(harfa). Kostel Povýšení sv. Kříže Veselí nad Lužnicí,
• Sobota 18. srpna 19 h
VESELSKÁ OZVĚNA 2018 – SIEMPRE NUEVO
A BARBORA POLÁŠKOVÁ
Kytarové duo Matěj Freml a Patrick Vacík se zpěvačkou
Barborou Poláškovou a česko-španělským repertoárem.
Kostel sv. Štěpána Horní Bukovsko
Více na www.kd-veseli.cz Michaela Jindová (redakčně kráceno)

Zveme Vás na sedmý ročník orientační soutěže historických
vozidel v Soběslavi, který je zároveň ﬁnálním závodem Mistrovství
ČR – Pohár HV AVCC AČR

O POHÁR MĚSTA SOBĚSLAV
dne 8. září 2018
Z důvodu rekonstrukce soběslavského náměstí bude na níže
uvedených webových strákách nejpozději měsíc před konáním
soutěže upřesněno přesné místo prezentace a výstavy vozidel.
Prezentace vozidel bude probíhat mezi 8 až 10 h. Začínáme v 10 h
výstavou vozidel a pohoštěním. Do trasy závodu startujeme ve 12 h.
Čeká Vás příjemná jízda jihočeskou krajinou s bohatým programem.
Soutěž pořádá Veteran Car Club SOBĚSLAV v AČR za spolupráce
s městem Soběslav a za podpory řady partnerů. Informace,
podmínky účasti a přihlášky na soutěž naleznete na webových
stránkách www.VCCSOBESLAV.WEBNODE.CZ. Případné dotazy
zasílejte na e-mail: vccsobeslav@seznam.cz; nebo nás kontaktujte
na tel. 776 230 867 nebo 606 753 503.
Uzávěrka přihlášek prostřednictvím el. pošty je 6. 9. 2018
Startovné:
Vozidlo do r. v. 1945 včetně + řidič
Vozidlo od r. v. 1946, avšak min. 30 let staré + řidič
Každý další spolujezdec

zdarma
250 Kč
100 Kč

Těšíme se na setkání s Vámi na naší soutěži
po dovolených na počátku září 2018.

KLENOVICE ZVOU NA OSLAVY
VÝROČÍ NEJEN ZALOŽENÍ OBCE
V letošním roce proběhnou v Klenovicích oslavy hned několika výročí a
událostí. O obci byla první zmínka před 620 lety, dobrovolní hasiči byli
založeni před 110 lety a 10 let máme znak a prapor. Výročí obce si připomeneme v sobotu 11. srpna odpoledne a vše bude doplněno bohatým
programem s vystoupením různých účinkujících. Večer bude zábava s ohňostrojem. K výročí bude ražena pamětní mince se znakem a názvem obce
včetně číslice výročí na jedné straně a na druhé bude naše kaplička sv. Jana
Nepomuckého. Kaplička proto, protože bude zavěšen nový zvon do zvonice
kaple a bude pojmenován po patronovi kaple a bude vysvěcen a to v neděli
odpoledne 12. srpna. Začátek bude po oba dny ve 14 hodin. Soutěž hasičů
k jejich výročí proběhne v neděli po instalaci zvonu. Zároveň se pracuje na
publikaci o obci, která by měla připojit posledních dvacet let k původním
600 letům. Rádi bychom vás pozvali do současných Klenovic, kde se potkává historie s novodobým rozvojem moderní obce.
Lubomír Turín

FOTBAL
Přežili jsme přelomový rok
Soběslavský
fotbal vstoupil do nové
éry,
výrazně jsme naše
město označili
na sportovní mapě a dokázali jsme, že fotbal v Soběslavi
má tradici a také budoucnost. Může nás těšit, že mládež
má o fotbal zájem a hřiště se
hemží dětmi. Nebudu hodnotit
jednotlivé kategorie, ale 130
aktivních členů hovoří za vše.
Samozřejmě výkladní skříní
je vždy tým mužů a ten nám
poslední roky dělá velkou radost, po předloňském 3. místu,
loňském postupu z KP přišel
první rok v divizi. Tam jsme
jako nováček obstáli na výbornou. Po zisku 46 bodů jsme

jako nejlepší jihočeský celek
obsadili 8. místo. Sezona byla
velmi náročná a vyčerpávající, jak sportovně, psychicky,
tak i finančně. Odměnou byl
téměř vždy plný stadion fanoušků na domácích utkáních,
a to mně osobně dává motivaci
a chuť do další práce. To je
totiž to, proč se fotbal hraje.
Pro zábavu, emoce, radost,
ale třeba i jenom setkání lidí a
přátel.
Velký dík za podporu patří
městu Soběslav a všem sponzorům, kterým není osud našeho sportu lhostejný a bez
jejichž podpory by to prostě
nešlo.
Marek Nývlt
Předseda FK Spartak
Soběslav

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY
11. 7.
21. 7.
25. 7.
28. 7.
1. 8.
4. 8.

Zahájení přípravy
FC MAS Táborsko B
- Soběslav, od 17 h v Mladé Vožici
FC Písek - Soběslav, od 18 h v Písku
Soběslav - SK Jankov,
od 17 h v Soběslavi
FK Vodňany - Soběslav (předkolo MOL CUP),
od 18 h ve Vodňanech
Soběslav - SK Otava Katovice od 17 h
v Soběslavi
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KANOISTIKA
Trojnásobný Mistr ČR ve sjezdu na divoké vodě je ze Soběslavi
Vrcholem sezony je bezesporu
Mistrovství České republiky.
Nejinak je tomu i ve sjezdu
na divoké vodě. To letošní se
konalo na řece Orlici v Třebechovicích pod Orebem o víkendu 16. - 17. června. Voda
Orlice není sice příliš divoká,
ale je záludná svými meandry
s četnými mělčinami a proudy
nesoucí lodě na větve stromů
vyčnívající do optimální dráhy,
proto byla důležitá více než jindy dobrá znalost závodní tratě.
Na mistrovské závody se ze
Soběslavi vydaly dvě patnáctileté dívky – Hana Kolihová
a Jana Bočánková, které závodily v kategorii dorostenek
mladších, a trojice dvanáctiletých chlapců –Hynek Míka,
Jakub Sladovník a Jakub Kremla, ti závodili v kategorii žáků
mladších.
MČR dorostu se konalo
v sobotu 16. června. Na kanoi
Jana Bočánková v silné konkurenci 24 závodnic z celé ČR
vybojovala celkové 13. místo,
mezi dorostenkami mladšími to
bylo 8. místo, Hanka Kolihová
svoji oddílovou kolegyni předstihla a obsadila 10. místo, což
jí mezi dorostenkami mladšími
stačilo na 6. místo. Na kajaku byla konkurence podstatně

1. Českým pohárem žáků,
v nich opět kraloval Hynek
Míka na kajaku i kanoi a připsal si plný počet pohárových
bodů, na kajaku jej na druhém
místě následoval Jakub Sladovník, Jakub Kremla skončil 12.

větší – do bojů o republikové
medaile se zapojilo 43 závodnic. V tomto závodě se podařilo Haně Kolihové vybojovat
nepopulární „bramborovou“
medaili, což v tak silné konkurenci je vynikající výkon. Jana
Bočánková skončila v polovině výsledkové listiny.
MČR žáků proběhlo v neděli
17. června. Naprosto famózní
a nečekané výkony zde předvedli mladí soběslavští kajakáři. Hynek Míka dokázal
v konkurenci 25 žáků mladších ZVÍTĚZIT!!! a vybojovat
titul Mistra ČR s obrovským
náskokem téměř půl minuty před druhým J. Floriánem
z Trutnova, třetí místo a bronzová medaile putovala opět do
Soběslavi a to zásluhou Jakuba

Sladovníka. Skvělý výkon podal
i Jakub Kremla, který skončil
na 8. místě.
V odpoledním závodě tříčlenných družstev soběslavští závodníci potvrdili svoji výkonnost a vybojovali titul mistrů
republiky.
Hynek Míka se zúčastnil i závodu na kanoi. Přestože na ní
pádluje velice krátkou dobu,
svůj první závod dokázal vyhrát a stát se Mistrem ČR
i v této disciplíně!!!
Hynek Míka se svými výkony
– tři starty = tři tituly Mistra ČR
– stal nejúspěšnějším závodníkem celého víkendového klání
na řece Orlici.
Sobotní závody byly nejen
MČR dorostu, ale zároveň

Další závody Českého poháru
dospělých i žáků proběhnou
18. a 19. srpna na umělé slalomové dráze v Českém Vrbném,
kde se budou soběslavští vodáci snažit navázat na výborné
výkony z Třebechovic.
Jaroslava Kohoutová,
DDM Soběslav

Maminky a tatínkové – vraťte se zpět do práce, nebojte se změny
Vracíte se zpět do práce nebo hledáte změnu
a máte obavy, jak Vám
to půjde? To nemusíte! V hotelu LUCIA ve
Veselí nad Lužnicí připravujeme ojedinělý a
zajímavý kurz s názvem
V jednom kole, který
začíná 17. 9. 2018. Kurz
je zcela zdarma včetně
hlídání dětí, abyste se
mohli bez obav a plně
věnovat
sebevzdělání
a seberealizaci. V dnešní uspěchané době jsou
kladeny čím dál větší

nároky na péči o rodinu
i kariéru. Účast v kurzu
Vám ukáže, jak můžete lépe zvládnout být
V jednom kole. Můžete
si vybrat z dopoledních nebo odpoledních
kurzů. Ucelený program obsahuje počítačový kurz, komunikační
a prezentační dovednosti, workshopy, virtuální
firmu a mnohé další. Naučíte se jak a kde hledat
práci, jak vytvořit životopis, motivační dopis,
který zaujme a na co si

dát pozor. Více o projektu V jednom kole
se dozvíte na stránkách
www.vjednomkoleattavena.cz
nebo
přímo u koordinátorky
projektu Lenky Koišo-

vé, kterou můžete kontaktovat prostřednictvím
telefonu 608 022 573
nebo e-mailu: lenka.
koisova@attavena.cz.
Tak neváhejte a přidejte se k nám!

Kontakt: Lenka Koišová, koordinátorka projektu, tel. 608 022 573,
e-mail: lenka.koisova@
attavena.cz
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GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz

-

o

RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

Přijímáme objednávky na

svatomartinské husy,
vánoční krůty
Obiednávky na tel 381 582 207
mobil: 731 585 468, 607 258 998
nebo na email
v-drubezzedvora@seznam.cz
PRODÁVÁME MASO ČERSTVÉ 1 CHUTNÉ a V BIO KVALITě
VHODNÉ I PRO ALERGIKY
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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

&

distributor nátěrových hmot na dřevo výrobce Akzo Nobel
přijme pro středisko v Soběslavi

Venca

775 332 813

Soběslav
Václav 777 866 474

KOLORISTU/SKLADNÍKA
Popis činnosti:

tónování nátěrových hmot, příjem a expedice
zboží (vhodné i pro absolventy)

Požadujeme:

spolehlivost, zodpovědnost, loajalitu
ŘP sk. B
uživatelskou úroveň práce na PC
bydliště v regionu

Výhodou jsou:

zkušenosti s povrchovou úpravou
vzdělání v oblasti dřevo-zpracujícího průmyslu

Nabízíme:

perspektivu
stabilní práci v menším kolektivu
jednosměnný provoz
služební mobilní telefon i k osobnímu použití
stravenky
motivační bonusy
nástup – co nejdříve

V případě Vašeho zájmu, prosím, zašlete Váš životopis
na silvinova@silvinova.cz do konce srpna. Zasláním CV vyjadřuje
kandidát souhlas se zpracováním svých osobních údajů společností
Silvi Nova po dobu výběrového řízení.

KUCHYNĚ KOUPELNY
nám. Republiky 54/I Soběslav
-

Rekonstrukce koupelen

-

Kuchyně na míru vč. spotřebičů

-

Rozvody vody, odpadů

Kuchyněkoupelny
Tel. 602 163 350
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPĚ
•

Koupím garáž v Soběslavi. Platba
ihned v hotovosti, rychlé jednání.
Akceptuji vaši cenu.
Tel. 606 383 585.

•

Koupím byt v Soběslavi,
tel. 604 443 527.

•

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

PRODEJ
•

Nemovitosti – www.inrekareality.cz

•

Prodám: 3 ks plech. dílen. šatních skříněk (s policemi) a plast. sud na dešť.
vodu, 250 Kč/ks. Tel. 603 215 215

OSTATNÍ
•

Daruji tříměsíční mourovatou kočičku hodným lidem.
Tel. 602 952 346

•

Vyměním menší zemědělskou
usedlost 5+1 , 3 500 m2 v solidním
stavu za menší baráček nebo byt
v osobním vlastnictví v Soběslavi.
Zn. stáří.
Tel. 606 706 965

•

Hledám brigádníka, nejlépe důchodce na občasné pomocné práce
na stavbě, zahradě a při údržbě nemovitostí. Volejte nebo pište SMS
na tel. 602 425 110.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell - typu Araukana. Stáří
14 - 19 týdnů, cena 159 - 195 Kč/ks.

Prodej:
Soběslav - u vlak. nádraží
6. srpna 2018 9.55 hod.
4. září 2018 17.50 hod.
Výkup králičích kožek
- cena dle poptávky.

Info:
Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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Uzávěrka inzerce 10. 8., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz

MALOVÁNÍ
NA OBLIČEJ
NA TĚLO
OSLAVY

PÁRTY

NAROZENINY

ZÁBAVNÉ, SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ AKCE
LIBUŠE ŠATNÁ
SOBĚSLAV

Na Švadlačkách 451/3

Tel. 728987268

LSATNA@SEZNAM.CZ

Divadelní představení

DÍVČÍ VÁLKA

od Františka Ringo Čecha
Kdy: 27. 8. 2018, Kde: letní kino, Sez. Ústí
Předprodej vstupenek v infocentru
na nám. Republiky 148 (u Husa), Soběslav
Tel.: 601 339 095
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