RAJČATŮM
SE LETOS NEDAŘÍ

BAMBI 2016

DIVADELNÍ HRA
17. 5. OD 19.30 V KDMS

13. regionální přehlídka
volnočasových aktivit
dětí a mládeže

SWING BAND
KONCERT NA NÁMĚSTÍ
V SOBĚSLAVI
8. 5. OD 17.00

POCHOD
ZA STRAŠIDÝLKEM
DOUDLEM
  28. 5., START OD 9.00
DO 9:30 U HLÁSKY  

VI. župa Boleslava Jablonského
sdružených obcí baráčníků
zve na průvod

Dne 18. 5.
v DDM
Zahájení ve 13.30 hod.
K vidění budou vystoupení tanečních souborů, orientálních tanců, roztleskávaček,
mažoretek, hudební vystoupení a mnoho
dalších. V doprovodném programu budou probíhat ukázky hasičského sportu, policejních
psovodů se psy, vodní záchranné služby
a další.
Srdečně zveme širokou veřejnost.

dne 21. května 2016
v 10 h od KDMS okolo náměstí zpět
ke Kulturnímu domu v Soběslavi

JARNÍ BĚH
pro děti
19. 5.
kemp TJ Spartak Soběslav
více v listě na str. 18

oslava Dne dětí
pátek 27. května od 16 hodin
soběslavská plovárna
Zveme vás na odpoledne plné her,
soutěží a zábavy.
Čas konání a program bude upřesněn na plakátech a webových
stránkách www.rolnicka.cz.

Pohled na soběslavskou věž od promenády, autor fotografie: L. Tíkal

Vaše Rolnička
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INFORMACE Z MĚSTA
USNESENÍ
7. schůze Rady města Soběslavi
Usnesení č. 7/091/2016
Rada města bere na vědomí celkové vyúčtování
všech položek ceny vodného a stočného v roce
2015 zpracované provozovatelem vodohospodářského majetku města firmou ČEVAK, a. s.,
České Budějovice. Kladný výsledek ve výši
342.561 Kč bude zahrnut do rozpočtu města
letošního roku.

Usnesení č. 7/092/2016
Rada města na základě poptávkového řízení souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi
městem Soběslav a firmou ČEVAK, a. s., České
Budějovice, na dodávku a montáž nových sklolaminátových příček oddělujících nitrifikační
a denitrifikační část nádrží na ČOV Soběslav
za cenu 197.500 Kč + DPH.

Usnesení č. 7/093/2016
Rada města na základě návrhu předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem schvaluje novou organizační strukturu Městského úřadu v Soběslavi, kterou dochází k zvýšení počtu
pracovníků o tři, a to s platností od 1. 4. 2016.
Celkový počet pracovníků úřadu je 74.
Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Soběslav
Ing. Radku Bryllovi zapracovat tyto změny
do organizačního řádu úřadu.

Usnesení č. 7/094/2016
Rada města schvaluje nový ceník inzerce
Soběslavské hlásky dle návrhu předloženého
pracovnicí odboru organizačního a správy majetku MěÚ Ing. Marií Lustovou s platností od
1. 7. 2016.

Usnesení č. 7/095/2016
Rada města souhlasí s realizací nové dřevěné
lávky přes Černovický potok u Domu dětí a
mládeže v Soběslavi dle varianty č. 2 (lepené
vazníky) zpracované firmou KOŘEN Projekt,
Tábor.

Usnesení č. 7/096/2016
Rada města v návaznosti na své usnesení č.
2/014/2016 ukládá vedoucímu kanceláře tajemníka MěÚ Ing. Bohumíru Ctiborovi zajistit zpracování dokumentace pro územní řízení
protipovodňových opatření na Mokerském
a Svákovském potoce.

Usnesení č. 7/097/2016
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a místostarosty
města Mgr. Vladimíra Drachovského o možnosti zřízení dopravního terminálu u nádraží
ČD v Soběslavi.

Usnesení č. 7/098/2016

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemku p. č. 64/2 o výměře
226 m2 za cenu 45.200 Kč a přijetí daru – po-

zemku p. č. 64/3 o výměře 61 m2 včetně hradební zdi, vše v k. ú. Soběslav, od paní Julie
Hoškové, Praha.

a. s., Ostrava, na správu a údržbu IT infrastruktury Městského úřadu v Soběslavi za cenu
8.000 Kč/měsíc s účinností od 1. 4. 2016.

Usnesení č. 7/099/2016

Usnesení č. 7/104/2016

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Komunikace Na
Brousku v Soběslavi“, které se uskutečnilo 4.
4. 2016 na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového
řízení se stala firma Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav, za cenu 879.697,93 Kč +
DPH. Na druhém místě se umístila firma SWIETELSKY stavební, s. r. o., České Budějovice,
za cenu 925.421,71 Kč + DPH.

Rada města na základě žádosti ředitelky
MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové souhlasí se zakoupením mycího stroje GS630 Winterhalter
za cenu 148.000 Kč vč. DPH do majetku školy.
Mycí stroj bude pořízen z finančních prostředků mateřské školy.

Usnesení č. 7/100/2016
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Stavební úpravy
a přístavba zázemí víceúčelové sportovní haly
Soběslav“, které se uskutečnilo 4. 4. 2016 na
MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se
stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za
cenu 5.690.841 Kč + DPH. Na druhém místě
se umístila firma JIHOSTAV Soběslav, s. r. o.,
Soběslav, za cenu 5.788.163 Kč + DPH.

Usnesení č. 7/101/2016
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Dodávka a montáž dmychadel pro
ČOV Soběslav“, který se uskuteční 18. 4. 2016
v 11:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím
složení:
Členové:
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Kamil Modl – člen ZM
MUDr. Jan Chabr – člen ZM
Jiří Weber – MěÚ Soběslav – hlas poradní
Náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
města
Zdeněk Vránek – člen ZM
Jan Pehe – člen ZM

Usnesení č. 7/102/2016
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Záchrana gotického hradu
v Soběslavi – výměna oken, oprava schodiště a stěn v části západního hradního křídla“,
který se uskuteční 18. 4. 2016 v 11:30 hod.
na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
Členové:
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Kamil Modl – člen ZM
MUDr. Jan Chabr – člen ZM
Ing. arch. Buzu – MěÚ Soběslav – hlas poradní
Náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Zdeněk Vránek – člen ZM
Jan Pehe – člen ZM

Usnesení č. 7/103/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem Soběslav a firmou AutoCont CZ,

Usnesení č. 7/105/2016
Rada města bere na vědomí informaci předsedkyně finančního výboru ZM Mgr. Aleny Krejčové z jednání výboru dne 4. 4. 2016.   

Usnesení č. 7/106/2016
Rada města souhlasí se zřízením nové přístupové cesty k rybníku Dolejší přes pozemky
PK parc. č. 18 a 84/29 v k. ú. Chlebov, které
jsou ve vlastnictví města.

USNESENÍ
8. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi
ZM 8/050/2016

Zastupitelstvo města schvaluje celoroční
hospodaření města a závěrečný účet města za
rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření, a to bez
výhrad.
Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Soběslavi za rok 2015.

ZM 8/051/2016
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření
č. 1/2016 – v předloženém znění.

ZM 8/052/2016
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový
výhled města Soběslavi na roky 2017 až 2019
v předloženém znění.

ZM 8/053/2016
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením
smluv o půjčce s občany vlastnícími nemovitosti ve městě, které doporučila komise pro rozdělování půjček z Fondu rozvoje bydlení města
Soběslavi (viz tabulka)

ZM 8/054/2016
Zastupitelstvo města schvaluje prodej
pozemků p. č. 1506/19 o výměře 68 m2,
p. č. 1506/20 o výměře 3 m2, p. č. 1506/55
o výměře 1 042 m2 a p. č. 1506/28 o výměře
210 m2 včetně objektu občanské vybavenosti
čp. 797, vše v k. ú. Soběslav, paní Daně Vaňkové, Soběslav, za cenu dle znaleckého posudku,
tj. 672.880 Kč.

ZM 8/055/2016
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku
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p. č. 149/3 o výměře 2 m2 v k. ú. Soběslav společnosti SŘ Reality, s. r. o., Soběslav, za cenu
dle znaleckého posudku, tj. 250 Kč/m2.

ZM 8/056/2016
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 1411/40 o výměře 75 m2 v k. ú.
Soběslav manželům Radkovi a Václavě Bryllovým, Soběslav, za cenu 200 Kč/m2.

ZM 8/057/2016
Zastupitelstvo města schvaluje prodej poŽadatel
Cílková Věra

Müllerová Věra
Vopavová Iva

zemku p. č. 2532/25 o výměře 16 m2 v k. ú.
Soběslav paní Janě Starčevské, Soběslav,
za cenu dle znaleckého posudku, tj. 100 Kč/m2.

ZM 8/058/2016
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p. č. 2696 o výměře 1 482 m2, p. č. 2697
o výměře 1 729 m2, p. č. 2240 o výměře 7 621
m2 a p. č. 2617/34 o výměře 862 m2, vše v k. ú.
Soběslav, od pana Stanislava Beneše, Soběslav,
za cenu 30 Kč/m2.

Adresa objektu, na který se
půjčka vztahuje
Jeronýmova 233/8
Soběslav
sídl. Svákov 708
Soběslav
Na Ohradě 388
Soběslav

Do částky
60.000 Kč
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ZM 8/059/2016

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p. č. 64/2 o výměře 226 m2 za cenu dle znaleckého posudku, tj. 200 Kč/m2, a přijetí daru
– pozemku p. č. 64/3 o výměře 61 m2 včetně
hradební zdi, vše v k. ú. Soběslav, od paní Julie
Hoškové, Praha.

ZM 8/060/2016

Zastupitelstvo města ruší své usnesení ZM
16/141/2013 ze dne 17. 12. 2013.

Účel

80.000 Kč

Rekonstrukce stáv. otopného systému, přechod z vytápění tuhými
palivy na eko topení
Výměna oken

80.000 Kč

Výměna oken

50.000 Kč
60.000 Kč

Vybudování WC, koupelny nebo sprch. koutu a jejich rekonstrukce
Rekonstrukce stáv. otopného systému, přechod z vytápění tuhými
palivy na eko topení

Zeman Jan

U Jatek 682
Soběslav

50.000 Kč

Vybudování WC, koupelny nebo sprch. koutu a jejich rekonstrukce

Votruba Zdeněk

Jungmannova 28
Soběslav

80.000 Kč

Výměna oken

Kuklová Eva

Na Ohradě 364
Soběslav

50.000 Kč

Vybudování WC, koupelny nebo sprch. koutu a jejich rekonstrukce

Vančurová
Miloslava

Luční 661
Soběslav

40.000 Kč

Vybudování WC, koupelny nebo sprch. koutu a jejich rekonstrukce

Morávková Petra

Zátkova 170
Soběslav

50.000 Kč

Vybudování WC, koupelny nebo sprch. koutu a jejich rekonstrukce

Tabulka k usnesení ZM 8/053/2016

USNESENÍ
8. schůze Rady města Soběslavi

Usnesení č. 8/107/2016

Rada města ukládá realizovat usnesení
z 8. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se konalo 13. dubna 2016.

Usnesení č. 8/108/2016

Rada města schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace Poliklinika Soběslav
za rok 2015 předloženou paní Janou Hákovou,
která je pověřená řízením organizace.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 11.184 Kč
bude převeden do rezervního fondu organizace.
Rada města schvaluje rozpočet Polikliniky
Soběslav na rok 2016 v předloženém znění.

Usnesení č. 8/109/2016

a) Rada města bere na vědomí informaci
k čestnému občanství města zpracovanou
pracovnicí odboru organizačního a správy
majetku MěÚ paní Kateřinou Křiklánovou.
b) Rada města ukládá vedoucí odboru
organizačního a správy majetku MěÚ paní
Věře Hanzalové zpracovat návrh pravidel pro
udělování čestného občanství města Soběslavi.

Usnesení č. 8/110/2016

Usnesení č. 8/113/2016

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Záchrana gotického
hradu v Soběslavi – výměna oken, oprava
schodiště a stěn v části západního hradního
křídla“, které se uskutečnilo 18. 4. 2016
na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení
se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za
cenu 845.542 Kč + DPH.

Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní
smlouvy mezi společností N.S.CENTRUM,
s. r. o., Praha, a společností Knihy KČM, s. r. o.,
Praha, na pronájem nebytového prostoru ve
vlastnictví města v domě čp. 1/I na náměstí
Republiky v Soběslavi od 1. 5. 2016 do
31. 12. 2019 za účelem provozování knihkupectví.

Usnesení č. 8/111/2016

Rada města souhlasí s pořízením nového služebního vozidla Škoda Rapid od Autoservisu
Jindra, s. r. o., Soběslav, za cenu 295.390 Kč
vč. DPH a dále souhlasí s vyřazením služebního
vozidla Škoda Fabia RZ 1C5 6906 z majetku
města a jeho následným odprodejem prostřednictvím autobazaru.

Rada
města
doporučuje
zastupitelstvu
města schválit koupi pozemků p. č. 3806,
3809, 3810/1, 3810/2, 3812/1, 3818/1, 3825
a 3865/1 o celkové výměře 24 953 m2 v k. ú.
Soběslav od Státního statku Jeneč, státní podnik
v likvidaci, Praha, na vybudování cyklostezky
a příjezdových komunikací za cenu obvyklou
dle znaleckého posudku, tj. 30 Kč/m2.

Usnesení č. 8/112/2016

Usnesení č. 8/115/2016

Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 11/093/2015 ze dne 31. 3. 2015 souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem
Soběslav a firmou GPL-INVEST, s. r. o., České
Budějovice, na zajištění administrace výběrového
řízení na provozovatele vodohospodářského
majetku města v souladu se zákonem č.
139/2006 Sb. o koncesních řízeních, ve
znění pozdějších předpisů, za cenu 175.000 Kč
+ DPH.

Usnesení č. 8/114/2016

Rada města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy
mezi městem Soběslav a firmou AutoCont CZ,
a. s., na dodávku 19 ks počítačových stanic za
cenu 179.332 Kč + DPH a 20 ks licencí Office
Standart 2016 za cenu 145.579 Kč + DPH.

Usnesení č. 8/116/2016

Rada města souhlasí s ukončením smlouvy
o nájmu pozemku ze dne 29. 10. 2012 uzavřené
mezi městem Soběslav a p. Jaroslavem Kučerou,
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Soběslav, na pronájem pozemku parc. č. 3922
v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města,
za účelem umístění směrové reklamní tabule
dohodou k 30. 4. 2016.

Soběslavi, na poskytnutí finanční částky
z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 857.000
Kč na financování Lékařské služby první
pomoci na Poliklinice Soběslav v roce 2016.

Usnesení č. 8/117/2016

Usnesení č. 8/120/2016

Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 15/148/2015 souhlasí s uzavřením dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 24. 6. 2015 uzavřené
mezi městem Soběslav a firmou LESPROJEKT
Stará Boleslav, s. r. o., kterým se řeší konečná
výměra a cena zpracování LHO Soběslav,
zařizovací obvod Jindřichův Hradec.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem Soběslav a firmou VAK projekt,
s. r. o., České Budějovice, na zajištění výkonu
technického dozoru v rámci stavby „Chlebov
– kanalizace, vodovod a stabilizační nádrže“
za cenu 65.300 Kč + DPH.

Usnesení č. 8/118/2016

Rada města v souladu s čl. 6 odst. 2 obecně
závazné vyhlášky města č. 4/2008 souhlasí
s prodloužením ukončení veřejně přístupných
kulturních akcí dle seznamu předloženého
tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem. Akce
budou ukončeny do 24:00 hod.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Miroslavem
Pantoflíčkem, Projektová a poradenská
činnost, Soběslav, na zhotovení projektové
dokumentace pro provedení stavby na akci
„Stavební úpravy domu čp. 58 v ulici E. Beneše
v Soběslavi“ za cenu 95.500 Kč + DPH.  

Usnesení č. 8/119/2016

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o poskytnutí příspěvku mezi Jihočeským krajem,
České Budějovice, jako poskytovatelem,
příspěvkovou organizací města Poliklinika
Soběslav jako příjemcem, za účasti města

Usnesení č. 8/121/2016

Usnesení č. 8/122/2016

Rada města jmenuje komisi pro výběr
dodavatele na veřejnou zakázku „Komunikace
a inženýrské sítě pro RD „U sídliště Svákov“
– Soběslav, 2. etapa“, který se uskuteční
23. 5. 2016 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
Členové:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta

Zdeněk Vránek – člen ZM
Jan Pehe – člen ZM
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Jiří Kubeš – MěÚ Soběslav
Náhradníci:
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Kamil Modl – člen ZM
Růžena Domová – členka ZM
Mgr. Michal Pánek – člen ZM
Jiří Weber – MěÚ Soběslav

Usnesení č. 8/123/2016

Rada města souhlasí s účastí ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové
na zahraniční studijní cestě do Německa a Švýcarska, kterou pořádá ve dnech 11. – 14. 5. 2016
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

Usnesení č. 8/124/2016

Rada města souhlasí s poskytnutím finančního
příspěvku ve výši 5.000 Kč ze schváleného
rozpočtu města na rok 2016 TJ Spartak
Soběslav na částečné pokrytí finančních nákladů
spojených s nákupem cen pro nejlepší sportovce
města za rok 2015 vyhlášené na sportovním
plese, který se uskutečnil 11. 3. 2016.

OTÁZKY PRO STAROSTU MĚSTA SOBĚSLAVI
Vážený pane starosto, všude kolem nás je vidět bohatý stavební ruch.
A proto otázka - Které velké investiční akce město v letošním roce
plánuje?
Z připravovaných investičních akcí na letošní rok bych zmínil především
pokračování rekonstrukce jižních částí náměstí, kde bude provedena
kompletní výměna zádlažby, podobně jako v uplynulých dvou letech
na severní a východní straně náměstí. Zhotovena zde bude také nová
kanalizace s napojením dešťových svodů, kompletní výměna mobiliáře
(veřejné osvětlení, lavičky, odpadkové koše, …) a upravena bude
i autobusová zastávka s přístřeškem pro cestující. Budou vytvořeny dvě
odpočinkové zóny – jedna před bývalým hotelem Slunce a druhá u kostela
sv. Víta, obě budou doplněny zelení. Celkové náklady předpokládáme
ve výši cca 9 mil. Kč. Úprava jižní části náměstí bude realizována
v podzimních měsících letošního roku.
Další důležitou investiční akcí je stavební úprava a přístavba zázemí
sportovní haly, postavené v loňském roce. Kompletně bude upraveno její
zázemí včetně zateplení, výměny oken a instalací. Přistaveny budou dvě
šatny a společenská místnost s bufetem. Akci, jejíž náklady činí necelých
7 mil. Kč, bude realizovat soběslavská firma Spilka a Říha, která zvítězila
ve výběrovém řízení.
Velkou akcí je rovněž výstavba nové čistírny odpadních vod v Chlebově.
Ta bude realizována v průběhu letošního a příštího roku s náklady
necelých 6 mil. Kč.
Co bude v letošním roce v Soběslavi dále realizováno?
V době školních prázdnin bude provedena oprava fasády a klempířských
prvků na budově ZŠ Komenského, v ZŠ E. Beneše bude uskutečněna
oprava kotelny s výměnou plynových kotlů.
V současné době již probíhá výměna povrchů chodníků ve městě. Tato
akce bude realizována v průběhu celého roku a vyměněny budou cca
2 km povrchů chodníků ve městě.
Upravena budou také parkoviště u kulturního domu a ve Wilsonově ulici
před Střední školou řemeslnou a nová komunikace „Na Brousku“.
V rámci programu regenerace městské památkové zóny a záchrany
architektonického dědictví budou opraveny fasády a okna na budově
MěÚ čp. 59/I a hospodářská část areálu hradu, kde by měl být v budoucnu
realizován minipivovar.
V neposlední řadě bude také provedena výměna dřevěného mostu přes
Černovický potok u DDM.  

Které projekty se v současné době připravují pro budoucí realizaci?
Připravena je nástavba Senior-domu Soběslav, na kterou jsme podali
žádost o dotaci k Ministerstvu práce a sociálních věcí. Před zahájením
je výstavba infrastruktury pro druhou etapu rodinných domů na sídlišti
Svákov, na jejíž realizaci v současné době probíhá výběrové řízení.
Dokončuje se také projekt přestavby bývalé radnice v domě čp. 1/I
na náměstí Republiky v Soběslavi. K dispozici máme hotovou studii
úpravy autobusového nádraží. V této souvislosti ještě jednáme s Českými
drahami, a. s. o možnosti zřízení dopravního terminálu. V plánu je rovněž
přestavba obřadní síně na hřbitově.
Je ještě něco, co byste rád zmínil?
Město je živý organismus a kromě velkých akcí jsou i drobnější, které
zpříjemňují prostředí ve městě. Na začátku května budou upraveny
některé záhony na náměstí Republiky a v parku u nádraží svěží květinovou
výzdobou. Za přispění dotace z Ministerstva obrany bude opraven pomník
obětem I. světové války v parku u nádraží. U Nového rybníka jsme
nechali obnovit nápis na pomníku Otakara Ostrčila. V průběhu letošního
roku bude provedena výměna některých prvků na většině dětských hřišť
v celém městě.
Za odpovědi děkujeme Ing. Jindřichu Bláhovi, starostovi města Soběslavi.
Ing. Marie Lustová, redaktorka

Autor fotografie: L. Tíkal
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PRO ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ
MĚSTO SOBĚSLAV
VYHLAŠUJE
podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územně samosprávních
celků a o změně některých zákonů podle § 7 odst. 1 písmene b)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa pracovníka
sociálně zdravotního odboru
Městského úřadu v Soběslavi – náhradní rodinná péče
Místo výkonu práce: MěÚ Soběslav
Předpoklady:
•
státní občan ČR (popř. cizí státní občan s trvalým pobytem
v ČR)
•
dosažení věku 18 let se způsobilostí k právním úkonům
•
bezúhonnost
Jiné požadavky:
•
vzdělání odpovídající požadavkům § 110, odst. 4 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
•
znalost práce s PC – WORD, EXCEL
•
řidičské oprávnění sk. B
•
znalost problematiky v sociální oblasti výhodou
V písemné přihlášce uvede uchazeč tyto náležitosti:
•
jméno, příjmení, titul
•
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
a dále doloží:
•
životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících
se správních činností
•
výpis z evidence rejstříků trestů ne starší 3 měsíců,
u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový
odklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením
•
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Platové zařazení: dle NV č. 564/2006 Sb. v platném znění – 10. platová   
	              třída.
Přihlášky budou dodány písemnou formou, nejpozději do 9. 5. 2016
na podatelnu Městského úřadu v Soběslavi – náměstí Republiky čp. 59/I,
Soběslav, tel. č. 381 508 121.
Předpokládaný termín nástupu: od 1. 7. 2016
Ing. Radek Bryll, v. r., tajemník MěÚ v Soběslavi

KVĚTNOVÉ ÚŘEDNÍ HODINY
JUDr. Ing. Miroslav Nosek
advokát na Městském úřadě
nám. Republiky 59, Soběslav
každé pondělí od 12:00 do 16:30
malá zasedací místnost č. 317, 2. p.

Tel. 777 794 871

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 11. 5. a 25. 5. 2016
od 13 do 16 h

Tel. 602 496 375

MĚSTO SOBĚSLAV
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa pracovníka
odboru organizačního a správy majetku
Městského úřadu v Soběslavi

REDAKTOR MĚSÍČNÍKU HLÁSKA
A INFORMAČNÍ STŘEDISKO
Předpoklady účasti ve výběrovém řízení:
•
státní občanství ČR
•
středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání zaměřené
na cestovní ruch nebo žurnalistiku.
•
znalost práce s grafickými programy na tvorbu tiskovin
•
znalost práce v oblasti vydání tiskovin a cestovního ruchu
výhodou
K přihlášce uchazeč připojí:
•
strukturovaný životopis
•
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Předpokládaný termín nástupu od 1. 6. 2016.
Přihlášky s výše uvedenými doklady je možné zaslat do 9. 5. 2016 do
11:00 hodin na Městský úřad v Soběslavi, náměstí Republiky 59/I,
392 01 Soběslav.
Bližší informace je možné získat u tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla,
tel. č.: 381 508 121, e-mail: bryll@musobeslav.cz.
Ing. Radek Bryll, v. r., tajemník MěÚ v Soběslavi

INFORMACE
K SOBĚSLAVSKÉ HLÁSCE
Vážení čtenáři!
Zpravodaj Soběslavská hláska je měsíčník vydávaný Městem Soběslav
za účelem sdělení důležitých informací o dění ve městě, o činnosti
a rozhodnutí rady města a zastupitelstva města, informací městského
úřadu a organizací a společností působících na území města,
a o důležitých sportovních, kulturních a společenských akcích, činnosti
spolků apod. Řídí se Zásadami pro vydávání zpravodaje Soběslavská
hláska, které upravují zpravodaj zejména z hlediska obsahu, přípravy
a distribuce, stanovují úkoly, kompetence a odpovědnost redaktora
a redakční rady a specifikují pravidla pro uveřejňování příspěvků a rovněž
způsob financování a uveřejňování inzerce – více na www.musobeslav.cz.
Zásady byly schváleny radou města dne 26. 5. 2015 na základě snahy
vedení Města Soběslav intenzivně řešit novou koncepci zpravodaje.
S tímto posláním byla následně v červnu 2015 jmenována i redakční
rada jako poradní orgán redaktora.
Soběslavská hláska během posledních měsíců již doznala změn.
Cca jeden rok je pevný rozsah 28 stran. Do zpravodaje byla zařazena
přehledná tabulka s nabídkou akcí v Soběslavi. Od minulého čísla
vychází Hláska v sešitém provedení. Věříme, že pevná vazba usnadní
čtení a manipulaci se zpravodajem. Při uskupování článků usilujeme
o přehlednost a tematickou celistvost novin. Hlásku se snažíme
obohatit o nová témata. K oživení preferujeme jiné formy příspěvků
než pouze články. Od března 2016 se díky vlastnímu grafickému
zpracování přímo na Městském úřadě v Soběslavi v programu InDesign,
umožňujícímu kreativnější a modernější přístup k tvorbě, změnil
i grafický výraz zpravodaje. V nejbližší době se změny dotknou také
inzertní části zpravodaje – více viz str. 21.
Společným úsilím se nám podařilo některé dílčí cíle realizovat,
další zůstávají tématem a předmětem naší práce i nadále. Cílem je,
aby Soběslavská hláska byla zdrojem informací i zajímavým počtením
v moderním a přívětivém kabátě. Přejeme si, abyste zde nacházeli svá
oblíbená témata a dozvěděli se důležité informace o dění v našem městě.
Aby Soběslavská hláska byla čtivým a čteným zpravodajem o Vás – pro Vás.
				
Redakce Soběslavské hlásky
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Fond rozvoje bydlení města Soběslavi
Městský úřad oznamuje, že v době od 1. 3. 2016
do 3. 6. 2016 přijímá žádosti o poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje bydlení města Soběslav na stavební úpravy bytů dle vyhlášky města č. 3/2011.
Formulář žádosti lze vyzvednout na MěÚ, odboru
organizačním a správy majetku, nám. Republiky
59 u pí Klečatské, II. patro, č. dv. 305. Tiskopisy
jsou k dispozici rovněž na stránkách:
www.musobeslav.cz.
K žádosti je třeba přiložit:
• doklad o vlastnictví (výpis z LV
ne starší 3 měsíců)
• stavební povolení nebo jiný doklad
o přípustnosti stavby
• projektovou dokumentaci nebo přesný
popis úprav, které nevyžadují stavební
povolení
• čestné prohlášení žadatele
• čestné prohlášení ručitele

Max. lhůta
splatnosti

Poř. číslo - účel půjčky

Úrok

Horní hranice
půjčky (Kč)

1) Půdní nástavba při vzniku bytu

6 let

3%

do 100 000 na 1 byt

2) Původní vestavba při vzniku 1 bytu

6 let

3%

do 100 000 na 1 byt  

3) Zateplení obvodového pláště domu
    staršího 10 let

5 let

3%

do 80 000

4) Vybudování WC, koupelny nebo sprch.
     koutu a jejich rekonstrukce

4 roky

3%

do 50 000 na 1 byt

5) Zrušení septiku

3 roky

3%

do 20 000

6) Rekonstrukce stávajícího otop. systému,
     přechod z vytápění pevnými palivy na
     vytápění plynové, solární, tepel. čerpadly

5 let

3%

do 60 000

7) Opravy střech domů nejméně v rozsahu
     výměny střešní krytiny

5 let

3%

do 80 000

8) Výměna oken

5 let

3%

do 80 000

Irena Klečatská, MěÚ Soběslav

Třídíme odpady
Třídění odpadů je povinností měst a obcí, a proto i v Soběslavi se třídí
dále využitelné složky – papír, plasty, sklo, kovy a nápojové kartony,
drobný elektroodpad a textil. Pokud dochází ke správnému třídění odpadů, odpady se přemění na hodnotné suroviny, které šetří primární zdroje surovin, energii a slouží k výrobě nových výrobků. K třídění odpadů
občanům slouží speciální barevně odlišené nádoby, umístěné na deseti
stanovištích přímo v Soběslavi a na jednom stanovišti v Nedvědicích
a Chlebově.
•
•

•

•
•
•

Modré kontejnery jsou určeny pro neznečištěný suchý papír a patří
sem noviny, časopisy, sešity, lepenka, letáky.
Žluté kontejnery slouží ke sběru plastů a jsou určené pro plastové
obaly, folie, polystyren, plastové předměty. Nejčastější užití žlutých kontejnerů je pro PET lahve jakékoli barvy. Lahve mohou být
i s víčky a etiketou a měly by být zmačkané, aby se šetřil prostor
pro třídění. Do žlutých kontejnerů v žádném případě nepatří linolea
a výrobky z PVC, plasty s příměsí jiných materiálů (např. kabely),
guma, molitan a plasty znečištěné.
Zelené kontejnery slouží ke sběru skla – především lahví od nápojů a tabulového skla. Do zelených kontejnerů nepatří porcelán,
keramika, varné sklo, drátěné sklo, autoskla, plexisklo, žárovky,
zářivky a zrcadla.
Červené kontejnery slouží ke sběru drobných kovů – jedná se
o hliníkové obaly od nápojů a drobné kovové předměty. Kovové
odpady nesmí být znečištěné např. barvami, laky a zbytky potravin.
Oranžové kontejnery slouží ke sběru nápojových kartonů – především od džusů, mléka a vína. Kontejnery jsou umístěny na dvou
stanovištích – náměstí Republiky a sídliště Svákov.
Červené kontejnery na drobný elektroodpad – zde mohou občané

Informace pro majitele vyřazených vozidel
Majitelé vozidel, kteří požádali o vyřazení vozidla z provozu (uložili registrační značky a osvědčení o registraci vozidla do tzv. depozitu) po datu
1. 7. 2013, mají povinnost neprodleně po uplynutí 12 měsíců od uložení
vozidla nahlásit, že vozidlo existuje, kde se nachází a jaký plní účel využití. Tímto krokem nastává prodloužení „vyřazení vozidla z provozu na
neurčito“. Za zápis adresy místa, kde je vozidlo umístěno, a účelu využití
vyřazeného vozidla se platí správní poplatek 50 Kč.
Nesplněním této povinnosti se vlastník silničního vozidla vystavuje nebezpečí přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.
Bližší informace podá pracovnice registru vozidel na MěÚ v Soběslavi
paní Věra Doležalová, telefon č. 381 508 185.
Ing. Jana Kosová, vedoucí ODVV

odložit např. CD přehrávače, walkmany, radia, nabíječky, mobily.
Zelené a okrové kontejnery na textil – zde je možné vkládat ošacení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, deky, peřiny
a polštáře, spací pytle, nepoškozenou obuv. Páry bot je nutno svázat.
Pokud občanům vzniká i odpad, který nelze ukládat do kontejnerů
na tříděný odpad umístěných po městě, mohou odpad roztřídit ve sběrném
dvoře v Tyršově ulici 482/III. Sběrný dvůr je otevřený v úterý a ve čtvrtek
od 14.30 do 17.30 hodin a v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. Zde je možno
odkládat nebezpečné odpady – obaly od barev a chemikálií, oleje, baterie,
chemikálie, objemný odpad – nábytek, dřevo, matrace, koberce, plasty,
papír, sklo, kov – velké kusy, které se nevejdou do určených kontejnerů
ve městě, dále biologicky rozložitelný odpad – větvě, listí, trávu, odpady
z údržby zahrad, elektrospotřebiče – lednice, sporáky, televize, počítače,
radia, vysavače. Při příjezdu na sběrný dvůr musí občan postupovat v souladu s pokyny obsluhy sběrného dvora a je povinen se prokázat dokladem
totožnosti.
•

A jak končí vytříděné odpady ze Soběslavi? Firma RUMPOLD s.r.o.
je převeze na třídicí linku do Tábora, kde jsou dále tříděny a po zpracování předávány odběrateli. Tříděním odpadu je tak zajištěno jeho další využití a odpad nekončí zbytečně na skládkách. V roce 2015 občané vytřídili
87 tun papíru, 31 tun plastů, 79 tun skla, 3 tuny kovů a 1 tunu nápojových
kartonů. Velmi důležitá je i finanční podpora sběru tříděných odpadů, protože obalový průmysl hradí část nákladů na separovaný sběr využitelných
odpadů a toto je promítáno do poplatků občanů za odpady. Každý občan
svou ukázněností může ovlivnit množství a kvalitu vytříděných surovin.
Proto třiďme správně odpad a chraňme tak životní prostředí!
Ing. Jan Mošnička,
OŽP, MěÚ Soběslav

Dotační program Jihočeského kraje Kulturní
památky
Jihočeský kraj vyhlašuje 2. výzvu dotačního programu pro vlastníky
nemovitých kulturních památek. Žádosti je možné podávat v termínu
od 9. 5. 2016 do 20. 5. 2016 do 12.00 hodin v elektronické i písemné podobě na adresu - Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí,
oddělení administrace AP PRK, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
České Budějovice.
Podrobnosti včetně žádosti a příloh jsou k dispozici na internetových
stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz (kapitola Dotace, Fondy EU) ode dne 8. 4. 2016. Bližší informace: Ing. Ctiborová
Miroslava, tel: 381 508 153, MěÚ Soběslav.
Ing. Miroslava Ctiborová, OVRR
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Odpovídáme na vaše dotazy
Pan Václav Melcer kontaktoval zpravodaj Soběslavská hláska s dotazem na kontroly
kotlů, které mají v letošním roce proběhnout, a jejich pokutování. O odbornou
odpověď jsme požádali Ing. Jana Mošničku, pracovníka odboru životního prostředí
MěÚ v Soběslavi. K dotazu sdělujeme následující:
Všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW
mají povinnost dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
v platném znění, nejpozději do 31. 12. 2016, nechat provést kontrolu svého kotle a následně ji opakovat každé 2 roky. Provádět kontrolu může jen odborně způsobilá osoba,
která je proškolena výrobcem spalovacího zdroje a má od něj uděleno oprávnění k jeho
instalaci, provozu a údržbě a kontrole technického stavu. Seznam odborně způsobilých
osob /OZO/ je možno i s kontaktními telefony a e-maily nalézt na webových stránkách
www.aptt.cz. Výstupem kontroly je doklad, který potvrzuje, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a s vyhláškou o ochraně
životního prostředí. Odborné posouzení spalovacího zdroje je možné provádět v průběhu celého roku, tedy i v letním období.
Doklad o kontrole je nutné předložit na vyžádání obecnímu úřadu s rozšířenou působností - tj. Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí. Za nesplnění povinnosti
může být dle § 23 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném
znění, uložena pokuta do výše 20.000 Kč.
Kontroly spalovacích zařízení a paliv přímo v nemovitostech fyzických osob se budou
provádět pouze v případě, že bude docházet k opakovanému znečišťování ovzduší, kdy
veškerá předchozí jednání selhala.
Bližší informace k uvedené problematice Vám zodpoví Ing. Jan Mošnička, budova
Městského úřadu v Soběslavi, náměstí Republiky čp. 55, tel. čísle 381 508 158, e-mail
mosnicka@musobeslav.cz.		
			
Jan Mošnička

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
Kateřina Parisová
Vincent Veselý
Bára Koblásová
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

Úmrtí:
Marie Háková
Blažena Hanzalová
Marie Žamberská
Libuše Marková
Růžena Macháčková
Josef Korba
Zdeněk Bouda
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

Dne 21. května 2016 tomu budou čtyři roky, co nás náhle a
bez rozloučení opustila manželka,
maminka, babička a prababička
paní JANA KOPAČKOVÁ ze
Soběslavi.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte jí spolu s námi tichou
vzpomínku.
S láskou vzpomíná zarmoucená
rodina.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdci zůstávají.
Dne 5. května 2016 vzpomeneme 9. výročí úmrtí naší milé
tetičky paní Andělky Veselé
ze Soběslavi.
S láskou a úctou stále vzpomíná rodina Pincova a Veselých
z Klenovic.

Dne 30. 4. tomu bude již 22 let,
co nás navždy opustil náš
tatínek a dědeček pan
František Zvonař.
Téměř 40 let řídil v Soběslavi
sanitní vůz. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte na něho spolu s námi.
Vzpomíná dcera Alena a syn
Miroslav s rodinami.  

6. května 2016 by se dožil
80 let pan František Hartl
z Kvasejovic.
S láskou stále vzpomínají
manželka Helena, děti František, Helena, Světlana a vnoučata Nina a Evička, Ondřej
a Honza, Mario a František.

Dne 30. 5. uplynou tři smutné
roky, co nás navždy opustil
manžel, tatínek, dědeček a
pradědeček Jan Liška.
S láskou v srdci vzpomíná
rodina.

Dne 5. 5. 2016 uplyne 6 let,
kdy nás navždy opustil
Víťa Hoffmann.
Stále vzpomínají maminka a
bratr s rodinou.
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Upozornění na povinnost označení budovy číslem popisným,
orientačním nebo evidenčním
Tato povinnost vyplývá z § 31 a 32 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění. Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu číslem popisným, orientačním nebo evidenčním, které mu určil městský úřad,
a udržovat ho v řádném stavu. Číslo musí být umístěné
na viditelném místě. Barvu a provedení čísel Městský úřad
Soběslav neurčuje.
Úměrně s rostoucím počtem opravených a zateplených
fasád se čísla na budovách vytrácí, neboť je někteří majitelé na opravené fasády svých nemovitostí již nevrací. Možná si ani neuvědomují, že se tím dopouští protiprávního
jednání.
Nesplněním povinnosti označit nemovitost se vlastník
dopouští přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Označit své nemovitosti by měli občané také ve svém
i veřejném zájmu. Neoznačené nemovitosti v případě
nutnosti značně komplikují a zpomalují zejména práci
složek integrovaného záchranného systému (záchranná
služba, hasiči, policie), ale i poštovních doručovatelů.
Tímto žádáme všechny vlastníky, kteří nemají svou nemovitost označenou, aby tento nedostatek napravili.
Pavla Brunerová, OOSM, MěÚ Soběslav

Nedvědice podpořily Nedvědice
Od loňského prosince probíhá sbírka na zvony
do věžičky nedvědického kostela. Z potřebné
částky 342 600 Kč se prozatím vybralo 92 880 Kč.
Touto cestou bych rád poděkoval všem dárcům.
Nemalou podporu dostaly budoucí nedvědické
zvony také od partnerské obce Nedvědice u Pernštejna. Děkujeme městysu Nedvědice a jejímu
starostovi Ing. Pavlu Vejrostovi za příspěvek ve
výši 10 000 Kč.
Sbírka na nedvědické zvony stále probíhá. Je
možné přispět na č. účtu 702636329/0800 nebo
do kasičky v nedvědickém kostele.
P. Jan Hamberger, farář
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Římskokatolická farnost
Soběslav srdečně zve
na „májové“ ve Svákově
každou neděli v květnu
1. května
8. května
15. května
22. května
29. května
vždy od 17,00 hod.
Děkujeme za Vaše finanční
příspěvky, které budou
využity na pořízení
křížové cesty

SVÁKOV VČERA A DNES
V posledních měsících je Svákov v Hlásce často zmiňovaný. Svákovský kopec celá
staletí tvoří soběslavskou dominantu. Po
nedávné významné úpravě, kdy na jeho vršku vyrostla dřevěná rozhledna, dozná další
změny. Plánuje se totiž výstavba nové křížové cesty od kempu ke kapli Panny Marie
Bolestné.
Svákov si nepochybně zaslouží naši pozornost. Vedle přírodní lokality Nový rybník
a bohužel kdysi krásného rybníku Nadýmač
je jedním z útočišt, které nám umožňují na
chvíli „zmizet“ z každodenní reality (i té
virtuální) a zregenerovat se v moři zeleně
a čistého vzduchu. Taková místa zde nemusí být navěky a je potřeba je „zachovávat“
a chránit. Vy, místní obyvatelé, jistě Svákov
znáte z vycházek či projížděk na kole.
Znáte ale i svákovskou historii? Pro
ty z Vás, kdo jste odpověděli záporně,
v dalším čísle Hlásky uvedeme pár historických faktů a také jednu legendu.                        
Michaela Nováková

KERAMICKÁ ŘÍŠE
FLÓRY A FAUNY
Již 12. výstava tvorby dětí
i dospělých z keramických
kroužků a kurzů soběslavské pobočky DDM Tábor,
vedených Janou Povondrovou, nás tentokrát zve do
světa rostlin a zvířat, kterým vládnou bohyně Flóra a Fauna. Na výstavě s tímto názvem jsou vedle
nejrozmanitějších zvířat k vidění i pestrobarevné
rostliny.  Ve stejných časech jsou otevřeny také stálé
expozice „Příroda Táborska“ a „Soběslav – město
pětilisté růže“.

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
VÝSTAVA:
Mateřská škola Nerudova Soběslav si pro návštěvníky knihovny připravila výstavu
„Rok se strašidlem Doudlem“. Těšit se můžete na výtvarné práce dětí a fotografie.
Vernisáž proběhne v úterý 10. května od 16,30 hodin.

PŘEDNÁŠKY:
„NAPŘÍČ INDIÍ POTŘETÍ“ – čtvrtek 12. května od 17 hodin
V květnu se opět setkáme s MUDr. Michaelou Klos. Tentokrát nám bude vyprávět o svých
cestách po jižní Indii - od Mistra Balachandran Naira Ashramu v posvátné Karale až
do nejjižnějšího cípu Indie, kde se stýkají tři oceány. Dozvíme se o činech Swami
Vivekanandy (podle něhož se jmenuje jóga, kterou učí právě MUDr. Klos), o cestě do
chrámu Rameshwaram v Tamil Nadu, nejbližším místě Indie k Srí Lance, a dozvíme se, proč
právě zde Hanuman přemostil se svou opičí armádou oceán a další zajímavosti z této oblasti.
„SEBEÚCTA A SEBEDŮVĚRA, ANEB PROČ SI SAMI SEBE NEVÁŽÍME A PROČ SI
NEVĚŘÍME“ – čtvrtek 19. května od 17 hodin.
Když si nevážíme sami sebe, neváží si nás ani druzí. Když nevěříme ve své schopnosti,
nevěří v ně ani druzí. Začneme-li o sobě smýšlet jinak, začnou o nás smýšlet jinak i druzí.
Přímá úměrnost platí nejen v matematice. Na změnu není nikdy pozdě, ledaže bychom ve
změně neviděli smysl. Přednáší Mgr. Helena Veselá, která pracuje ve své soukromé, léčitelské
a terapeutické praxi, v současné době v Českých Budějovicích, jako léčitelka a terapeutka.
LiStOVáNí.cz
KAFE A CIGÁRKO – Marie Doležalová
Historky z hereckého podsvětí
Městská knihovna Soběslav
Pondělí 23. května v 18 hodin
Marie Doležalová (Divadlo na Fidlovačce/ Comeback/ Stardance) si začala psát blog,
jen tak pro radost a pro své kolegy z divadla, aby je pobavila. Ale záhy Kafe
a cigárko začalo bavit lidi mnohem víc, než by se Marie nadála. Taky za něj získala
cenu Magnesia Litera. Ty nejlepší glosy s podtitulem Historky z hereckého podsvětí
vycházejí právě teď formou knihy, která bude na místě k prodeji, podepsaná
Marií Doležalovou (z ceny 320 Kč jde 20 Kč na Nadační fond Pomozte dětem).
Účinkují: Barbora Jánová a Gustav Hašek, Vstupné 50 Kč.
Mgr. Alena Fremrová
vedoucí městské knihovy
Foto: Noc s Andersenem
Již pošesté jsme se letos připojili
k celostátní akci Noc s Andersenem
a přenocovali s dětmi v knihovně.
Zdály se nám pohádkové sny, vyspali
jsme se dorůžova a užili jsme si
to. Děkujeme všem, kteří s námi
nocovali!

NÁVRATY K ANTICE
Pravidelná výstava žáků výtvarného oboru Základní
umělecké školy ve Veselí nad Lužnicí se tentokrát
dotýká lákavého, ale ožehavého tématu – lidského
těla. To bylo hlavním námětem v období antické
kultury, hledal se jeho ideál, který se řeší v podstatě
stále. Děti se lidské postavy bojí, na straně druhé ji
touží výtvarně zvládnout. Letošní výtvory se snaží
nenásilně propojit teorii výtvarné kultury s praxí
(osobní zkušeností). Na výstavě však nechybí ani
práce jiných témat a rozličných výtvarných technik.
Výstava je ve Weisově domě k vidění od 30. 4. do
29. 5. denně kromě pondělí (9:00 – 12:00 a 12:30
– 17:00), slavnostní vernisáž proběhne v úterý
3. 5. od 16:00. Současně si můžete prohlédnout stálé
expozice „Z pokladů muzea“ a „Pamětní síň Karla
Weise“.
PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM
Již 14. rokem Vás zveme na výpravy do přírody,
které pořádá Blatské muzeum ve spolupráci s dalšími
partnery v regionu. Aktuální program najdete v
letácích, které jsou k dispozici v muzeu, anebo na
internetových stránkách www.blatskemuzeum.cz v
oddíle Exkurze. Z květnových akcí vybíráme dvě
následující:
• Vítání ptačího zpěvu v Plané nad Lužnicí
• Za obojživelníky a jarními rostlinami
na Dráchovské tůně
Na všechny muzejní akce Vás srdečně zvou
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček.
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program KD Soběslav – květen 2016

1. 7. 2016 - 10. 7. 2016

Pravidelné akce:
Pondělí 17.00 	
Úterý 	 16.00 	
18.00 	
18.00 	
20.00 	
Středa 13.30 	
15.30 	
Čtvrtek 	 18.00 	
Pátek 	 18.00 	

Loutkářský soubor Kašpárek
Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci!)
Anonymní alkoholici (kontakt 602 126 685)
Argentinské tango
Spolek divadelních ochotníků „Chvalovský“
Senior klub
Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866)
Soběslavská chasa

Další program:
Čtvrtek 	 5. 5. 	
Čtvrtek	 5. 5. 	
Pátek 	 6. 5. 	
Neděle 	 8. 5. 	
Středa 	 11. 5. 	
Středa 	 12. 5.
Neděle 	 15. 5. 	
Pondělí 	 16. 5. 	
Úterý 	 17. 5. 	
Pátek 	 21. 5. 	
Pondělí 	 23. 5. 	

Sobota 	 28. 5. 	
Neděle 	 29. 5. 	

Divadelní centrum Zlín, ZADÁNO pro ZŠ, velký sál
8.15, 10.00, 11.30
ZADÁNO – ČSTP – MO Soběslav, malý sál 			
13.30
NÁHODNÝ VÝBĚR – MARATHON – KYANID, 			 20.00
TROJKONCERT, velký sál, vstupné 100 Kč
SWINGBAND – KONCERT 					 17.00
náměstí (v případě nepříznivého počasí v KD)
Čechovo prozatímně osvobozené divadlo, DÍVČÍ VÁLKA		 	 19.00
divadelní představení, velký sál, vstupné 349 Kč, 379 Kč
ZADÁNO – MŠ NERUDOVA, velký sál
15.00
Divadýlko MRAK, O PALEČKOVI, velký sál
10.30
pohádka, vstupné dospělý 50 Kč, děti 40 Kč, rodinné 2., 3. dítě zdarma
Loutkářský soubor Kašpárek, BUDULÍNEK NARUBY			 17.00
loutková pohádka, loutkový sál, vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč
Divadelní spolek Chvalovský, RAJČATŮM SE LETOS NEDAŘÍ		 19.30
divadelní představení, velký sál, vstupné 80 Kč
85. výročí založení VI. ŽUPY B. JABLONSKÉHO, velký sál
8.00
LiStOVáNí – Kafe a cigárko (Marie Doležalová) 			 	 18.00
Historky z hereckého podsvětí – účinkují: Barbora Jánová
a Gustav Hašek, v městské knihovně!
POCHOD ZA STRAŠIDÝLKEM DOUDLEM, start u Hlásky! 	        9.00 – 9.30  
PROGRES – KONCERT kapely z Čerenian, velký sál, vstupné 180 Kč     	 15.00

Informace o pořadech a aktuálním dění v KD Soběslav: www.kdms.cz

Lidskost v každém z nás

Slovenské partnerské město Sabinov vyhlašuje literární soutěž o nejlepší esej na téma „Ľudskosť vuokol
nás“. Ze slovenštiny oficiálně přeloženo jako „Lidskost kolem nás“.
Posláním a cílem soutěže je literární ztvárnění profilů lidské a osobní statečnosti v minulosti a dnes,
pojetí statečnosti v lidském jednání
jako základního etického atributu.
Literární soutěž je součástí projektu „Odkaz oskarového Obchodu na
korze pro Evropu…“ jako připomenutí 50. výročí udělení Oskara filmu
Obchod na korze v kategorii cizojazyčný film, který byl v Sabinově natočen. Garantem soutěže je Městská
knihovna v Sabinově.
Soutěž je veřejná, neanonymní
a kromě žákovských kategorií
je vyhlášena i pro dospělé. Rozsah eseje jsou maximálně 4 strany
formátu A4, řádkování 1,5, písmo Times New Roman velikost
12. Esej může autor napsat česky,
slovensky, polsky nebo maďarsky.
Zájemci o literární soutěž, jejíž výsledky budou vyhlášeny v Sabinově
na Dnech Sabinova dne 16. června
2016, mohou zasílat své eseje přímo
na mailovou adresu vyhlašovatele:
kniznica@kulturnestredisko.sk , kde
je uzávěrka 13. května 2016,
nebo na mailovou adresu KDMS:
kdms@seznam.cz s uzávěrkou
12. května 2016.
Bližší informace k literární
soutěži můžete získat v Kulturním
domě města Soběslavi (mimo jiné
můžeme zaslat originál vyhlášení soutěže) nebo přímo na webu
Městského kulturního střediska Sabinov: www.kulturnestredisko.sk.
Mgr. Petr Valeš, ředitel KDMS

10

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
TANEČNÍ KURZY 2016

Taneční kurzy povedou opět manželé Alena a Jaroslav Bolkovi
z Milevska. Začínáme v sobotu 3. září od 18 hodin – končíme
Věnečkem 10. prosince 2016. Kurzovné 1 300 Kč.
(10 x sobota od 18 – 21 hod., Prodloužená 18 – 22 hod., Věneček
18 – 24 hod. tj. celkem 12 sobot!)
Podrobný rozpis jednotlivých kurzů najdete během měsíce června
na www.kdms.cz.
Můžete se těšit na kurz stolování (není povinný).
Přihlášení si mohou od května zajít do kanceláře KDMS pro průkazku
a zaplatit hotově nebo můžete zaplatit i na účet KDMS Soběslav
č. 19–0044450257/0100 a po telefonické dohodě vám pošleme
průkazku poštou.
Těšíme se na vás v září v Kulturním domě města Soběslavi!

Z NABÍDKY AKCÍ V SOBĚSLAVI VYBÍRÁME
• 30. 4. - 28. 5. Flóra a fauna - výstava keramiky kroužků DDM,
Blatské muzeum
• 1., 8., 15., 22., 29. Májové, kaple Panny Marie Bolestné na
Svákově, 17 h
• 1. 5. 	 Chovatelské nedělní trhy, areál chovatelů, 7 - 11 h
• 5. 5. 	 Divadelní centrum Zlín, pro ZŠ, KDMS, 8.15 h, 10.00 h, 11.30 h
• 6. 5. 	 Náhodný výběr - Marathon - Kyanid,
trojkoncert, KDMS, 17 h
• 8. 5. 	 Respektovat a být respektován, seminář, gymnázium, 10 h
• 8. 5. 	 Swing band, koncert, soběslavské náměstí (KDMS), 17  h
• 10. 5. Vernisáž výstavy Rok se strašidlem Doudlem, městská
	 knihovna, 16.30 h
• 11., 12., 13. 5. Zápisy do mateřských škol v Soběslavi
• 11. 5. Dívčí válka, divadelní představení, KDMS, 19 h
• 12. 5. 	 Napříč Indií potřetí, setkání s M. Klos, městská knihovna, 17 h
• 14. 5. 	 Dudácké klání na Borkovických blatech, Borkovice, 16 h
• 15. 5. Exkurze v rezervaci Dráchovské tůně, sraz u dráchovského
mlýna v 9.30 h
• 15. 5. O Palečkovi, pohádka, KDMS, 10.30 h
• 16. 5. 	 Budulínek naruby, loutková pohádka, KDMS, 17 h
• 17. 5. 	 Rajčatům se letos nedaří, Divadelní spolek Chvalovský,
KDMS, 19.30 h
• 18. 5. BAMBI 2016, přehlídka volnočasových aktivit dětí a mládeže,
park u DDM, 13.30 h
• 19. 5. 	 Jarní běh pro děti, kemp TJ Spartak Soběslav, start v 16.30 h
• 19. 5. 	 Filip Pýcha, koncert, čajovna Rolnička, 19.30 h
• 19. 5. 	 Sebeúcta a sebedůvěra, přednáška Hany Veselé,
městská knihovna, 17 h
• 21. 5. 	 Tvořivá dílna pro děti, DDM, 9 h
• 21. 5. 	 Slavnost 85. výročí založení VI. župy B. Jablonského,
průvod od KDMS na náměstí v 10 h
• 23. 5. 	 LiStOVáNí – Kafe a cigárko (M. Doležalová), scénické čtení,
městská knihovna, 18 h
• 27. 5 .  Rolničkování, kemp TJ Spartak Soběslav, 16 h
• 28. 5. Pochod za strašidýlkem Doudlem, start u Hlásky v 9.30 h
• 28. 5.   Dětský den, pořádá Aeroklub Soběslav, letiště, 10 - 17 h
• 29. 5. 	 Progres, koncert, KDMS, 15 h

Mateřská škola Soběslav - Nerudova
srdečně zve
na vernisáž výstavy
ROK SE STRAŠIDLEM DOUDLEM
10. května 2016 v 16,30 hodin
V Městské knihovně v Soběslavi

květen 2016

květen 2016

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
MŠ DUHA

Den otevřených dveří a zápis
Na konci měsíce dubna jsme pomyslně otevřeli naše
dveře veřejnosti, a tak rodiče, kteří mají zájem, aby jejich děti navštěvovaly naši školu, měli možnost přijít se podívat se svými dětmi do prostor duhové školky ještě před oficiálním termínem zápisu. Nejen, že si mohli prohlédnout třídy a vybavení mateřské školy, ale na fotografiích, výrobcích
a projektech jednotlivých tříd mohli vidět různorodost náplně Školního
vzdělávacího programu školy. Školní kuchyně připravila ochutnávku svých
zdravých a chutných pokrmů. Naše Duha je totiž spletená nejen z barev,
ale i z chutí, vůní, zážitků a prožitků. Možnost pohrát si v modré třídě budou mít samozřejmě i děti, které přijdou se svými rodiči k zápisu ve dnech
11. 5., 12. 5. 2016 (8.00 – 11.00, 14.15 – 17.00) a 13. 5. 2016 (8.00 – 11.00,
14.15 – 16.00). Těšíme se na setkání.
Zaměstnanci MŠ DUHA
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Zápisy do mateřských škol
na školní rok 2016 – 2017

MŠ DUHA Soběslav, sídliště Míru 750
11., 12. května od	 8.00 – 11.00 h      14.15 – 17.00 h
       13. května od  8.00 – 11.00 h      14.15 – 16.00 h

MŠ Soběslav, Nerudova 278
11., 12. května od 8.00 – 11.00 h     14.00 – 16.00 h                
        13. května od 8.00 – 11.00 h

MŠ Diakonie ČCE Rolnička
11. května    8.00 – 16.00 h
Zápis se týká všech dětí, které by měly začít
navštěvovat mateřskou školu
od  1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

ZŠ KOMENSKÉHO
Vzdělání pedagogů školy v oblasti
etické výchovy

V tomto školním roce se naše škola přihlásila do projektu „Vzdělání
pedagogů školy v oblasti etické výchovy a začlenění etické výchovy do
vzdělávací praxe formou integrovaných hodin.“
Cílem projektu, který vychází z analýzy potřeb školy, je ukázat žákům,
že vypjaté situace, ke kterým často dochází v běžném životě, je možno
řešit domluvou, rozborem a diskusí, nikoli agresí. Díky pravidelně vyučované etické výchově budeme moci žákům ukázat, že i ostatní lidé
mají city. Žáci by si měli uvědomit, že ublížit mohou nejen pěstí, ale
i tvrdým nebo nevhodně proneseným slovem.

MŠ NERUDOVA
Poděkování
Tradičně, jako každý rok, pořádala Mateřská škola Nerudova pro předškolní děti již sedmnáctou KOUZELNOU NOC.
Tentokrát se strašidlem DOUDLEM. Příběh o strašidlu Doudlu z knihy
Jihočeské pohádky, kterou napsal Miroslav Krejča a ilustrovala Edita
Plicková, děti znají z vyprávění od paní učitelek. Kristýnku jsem dovedla
v kostýmu skřítka na 17. hod. do školky, kde na ně čekaly lesní postavy
např. Doudlo, trpaslíci, beruška, včelky, vodníci a jiné. Z vyprávění od
Kristýnky vím, že se děti navečeřely skřítkovskou nádivkou a šly se smutným Doudlem zachránit kamarádku vílu Lesněnku, kterou unesl na louce
zlý a strašný vodník Satrapa.
Děti šly po pentličkách, které cestou na hrad ztrácel hastrman Satrapa. Po cestě se děti zastavily u kašny na náměstí, kde žil hodný vodník
Lužánek s kamarádkou žabkou. Jen oni věděli, jak zachránit vílu a vrátit
ji za Doudlem.
Děti musely splnit úkol, posbírat ztracené perly. Teprve po splnění úkolu
řekl hodný vodník žabce, aby vlezla do kašny a přinesla kouzelnou vodu.
Než se děti vydaly dál, ještě jim vodník povídá „ Jen pár kapek stačí stříknout na zlého Satrapu a stane se z něj hodný vodník!“ Děti poděkovaly
a šly dále po pentličkách na hrad. Cestou si s Doudlem zpívaly Dlo – dlo
–dlodlodlo, aby smutné strašidlo rozveselily. Když přišly na hrad, čekala je tam babička, která dětem začala vyprávět pohádku o mořské víle.
Za krásné poslechnutí děti dostaly od babičky koláčky. Poté se vydaly
do hlubokého sklepení soběslavského hradu zachránit vílu Lesněnku.
Ve sklepení dostal každý na prst kouzelnou vodu, aby se dotknul zlého
vodníka Satrapy. Poté se vodník změnil na hodného a osvobodil vílu, kterou přivedl za Doudlem. Všichni se radovali a tančili.
Děti se vrátily do školky, kde na ně v postýlkách čekalo překvapení.
Na dobrou noc dětem hrála pohádka „Ať žijí duchové“. Ráno se posilnily
dobrým perníkem, který pro ně upekly paní kuchařky. Kristýnka a určitě
i ostatní děti si Kouzelnou noc moc užily a budou na ni dlouho vzpomínat.
Chtěla bych poděkovat paní ředitelce Evě Kuklové a učitelkám ze sluníčkové, měsíčkové, hvězdičkové třídy a celému kolektivu mateřské školy za krásný program ve školce i v knihovně.
Za Kristýnku napsala maminka Romana Studená

Snahou všech pedagogů bude eliminovat či alespoň zmírnit tvrdé
a bezohledné jednání, které dle našeho pohledu vychází z patologického
pohledu na svět, že silnější vždy vyhrává. Bohužel jsou dost často děti
v jejich chování nekriticky podporovány svými rodiči, a proto se budeme snažit podnítit v žácích, aby nejprve o daných situacích přemýšleli
a teprve následně s rozvahou jednali.
Chceme docílit zkvalitnění mezilidských vztahů, snížení konfliktních
situací ve škole, zlepšení sociálního klimatu ve třídách.
V rámci projektu projdou pedagogové školy vzděláním ve formě
tematických seminářů. Pro semináře jsme vybrali tato témata: „Spolupráce pedagoga s rodiči“, „Práce s odměnami a tresty ve škole“,
„Asertivita jako obrana proti manipulaci“, „Prosociálnost a agresivita“
a „Prosociálnost a sebedůvěra“.
Pro výuku v jednotlivých ročnících budou zakoupeny nové učebnice
Etická výchova a pracovní listy.
Začlenění etické výchovy do ŠVP a do výuky bude realizováno od
nového školního roku 2016/2017.
Mgr. Romana Bláhová

ZŠ E. BENEŠE
Velikonoční jarmark

Blížily se Velikonoce a to byla
skvělá příležitost pro každoroční
Velikonoční jarmark. To je vlastně trh, kde
děti prodávají své výrobky. Letos se jednalo o dobročinnou akci. Část výdělku se věnovala Jackovi, africkému chlapci, kterého
naše škola podporuje již od roku 2007.
Na jarmarku byly ke koupi velikonoční
dekorace, muffiny, buchty a jiné sladkosti
nebo třeba i pomlázky. Mně nejvíce chutnaly
muffiny. Prodávala jsem se svým mladším
bratrem. Přišlo hodně lidí a dostavili
se i příbuzní. Proto se můžeme pochlubit tak
velkou částkou, která se vybrala, a to více
jak 13 000 Kč. Jack bude mít určitě z obdržených peněz radost!
Všem, kteří dorazili, mockrát děkujeme!!!
Pavla Faflíková, 5.A

květen 2016
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„ZUŠKA“ SLAVÍ NAROZENINY…
Psal se 1. květen roku 1951 a v Soběslavi byl z iniciativy Městského národního výboru
a Okresního národního výboru zřízen Městský hudební ústav. O hudební vzdělání byl
značný zájem – již v květnu tohoto roku bylo zapsáno 104 žáků: 36 do houslového
oddělení a 68 do klavírního oddělení. V červenci téhož roku byl hudební ústav zestátněn
a dostal název Hudební škola.
Když jsem ve svých šesti letech začala hrát na
klavír, chodila jsem do Lidové školy umění
na náměstí (dnešní budova MěÚ), moje děti
a některé současné paní učitelky již chodily
do Základní umělecké školy, která sídlila
v historické budově městského soudu.
Dnes má naše „zuška“ zázemí na Školním
náměstí. Má své samostatné prostory, malé, ale
pěkně upravené třídy pro výuku individuální
hry, učebnu pro výtvarný obor, sál pro
koncerty. Prostředí školy díky spolupráci
s MěÚ (vlastníkem budovy) stále vylepšujeme.
Proběhla kompletní výměna oken a letos je
v plánu odhlučnění a renovace koncertního sálu.
V současné době má škola státem přidělenu
kapacitu 230 žáků a je každoročně obsazena
do posledního místečka. Proto se bohužel
může stát, že ne vždy mohou být přijati všichni
zájemci. Každoročně se v květnu konají
talentové zkoušky pro hudební obor, na základě
kterých jsou uchazeči o studium přijímáni nebo
odmítnuti. Do výtvarného oboru jsou přijímáni
bez talentových zkoušek všichni, kteří rádi
kreslí, malují nebo modelují.
O tom, že škola, její zaměstnanci i žáci pracují
pilně a s nadšením, hovoří řada koncertů,
výtvarných výstav i účast na soutěžích. Letos
se naše škola účastnila celostátní soutěže
Základních uměleckých škol.
V oboru Komorní hra s převahou smyčcových
nástrojů se okresního kola zúčastnily čtyři
soubory. Všechny si vedly skvěle, do okresního
kola ve Strakonicích postoupila dvě houslová
dua; v 0. kategorii Barbora Vaňková a Jakub
Adam získali za skvělý výkon 1. místo, ve
velmi silné konkurenci 2. kategorie duo Zuzana
Čížková a Tereza Štěpánová obsadilo 2. místo.
V oboru Komorní hra s převahou dechových
nástrojů naši školu v tomto školním roce
reprezentovalo duo zobcových fléten ve složení
Klára Hořická a Hana Podojilová. Ve své
kategorii získala děvčata 2. března v okresním
kole v Táboře 1. místo a postoupila do kola
krajského. To se konalo 21. března v Českých
Budějovicích, kde děvčata soutěžila jako
jediné duo v silné konkurenci s kvartety, triem
a kvintetem a porota výkon děvčat ocenila
rovněž 1. místem.
Všem soutěžícím gratuluji a děkuji za skvělou
reprezentaci školy, pedagogům za pečlivou
přípravu.
Pokud vstoupíte do prostor naší školy, přivítají
vás práce žáků výtvarného oboru vystavené
na chodbách. V dubnu jste si nejlepší díla
našich výtvarníků mohli prohlédnout v místní
knihovně, kde byla 7. dubna slavnostní vernisáží
zahájena výstava, která představila tvorbu
celého výtvarného oboru – od nejmenších žáků

až po absolventy.
Velkou radost nám udělala Marie Nováková,
která získala 1. místo v soutěži Mladý módní
návrhář 2016. Zajímavá také byla celostátní
soutěž Srdce s láskou darované. Děkujeme
všem, kteří hlasováním podpořili naše dílo
a pomohli nám dostat se tak na krásné 13. místo.
Na neděli 22. května připravil pan učitel Vaněk se
svými žáky již 3. ročník mezinárodního festivalu
filmové dětské tvorby – Festžák, který proběhne
od 13.00 do 18.00 hodin v soběslavském kině.
Filmová tvorba žáků ZUŠ Soběslav bude
promítána v bloku od 15.00 hodin.
V následujícím rozhovoru bych Vám ráda
představila jednu velmi zajímavou akci, které
se zúčastnila Monika Krejčí, žákyně 6. ročníku
I. stupně, studující hru na violoncello u pí. uč.
Fördösové. Díky svému hudebnímu talentu
a velké píli byla nominována do symfonického
orchestru žáků ZUŠ a pražských symfoniků.
Zaplněné hlediště obrovským aplausem ve stoje
ocenilo práci 101 - členného orchestru (81 členů
tvořili žáci ZUŠ a 20 členů byli filharmonici)
Moniko, v loňském školním roce jsi jako
absolventka 4. ročníku II. stupně ukončila
hudební obor hra na klavír, ke klavíru sis
přibrala hru na violoncello. 10. dubna jsi
měla možnost si zahrát ve Dvořákově síni
pražského Rudolfina. Mohla bys čtenářům
Hlásky prozradit, co to bylo za koncert?
Byl to koncert Společného orchestru
filharmoniků a žáků ZUŠ z 5 krajů ČR, které se
každý rok obměňují. Tato akce se letos pořádala
třetím rokem. V každé nástrojové sekci hráli
1-2 filharmonici, kteří nás vedli, připravovali
a radili nám. Celý orchestr pak na dvou
zkouškách připravovali dva dirigenti a na
závěrečné týdenní soustředění předali „žezlo“
panu Jiřímu Bělohlávkovi, pod jehož taktovkou
jsme hráli i nedělní koncert, jako vyvrcholení
tohoto soustředění.
Nastudovat symfonické party jistě nebylo
snadné. Co pro tebe bylo na celé přípravě
nejobtížnější?
Nejobtížnější asi byla první zkouška, na které
hrála každá nástrojová skupina zvlášť, tudíž byl
vcelku dobře slyšet každý hráč a každá chyba.
Obtížné to bylo hlavně v tom, že jsem zrovna
přípravu na tuto první zkoušku musela skloubit
s mým prvním zkouškovým obdobím na VŠ.
Navíc, skladby to opravdu nebyly jednoduché,
zpočátku jsem se toho obávala, ale na druhou
stranu to pro mě byla výzva a příležitost. Naštěstí
jsem také měla podporu mojí paní učitelky
Fördösové.
Které skladby byly zařazeny do programu?
• Felix Mendelssohn-Bartholdy: Koncertní ouvertura op. 32, „Pohádka o krásné Meluzíně“.

Zápisy na ZUŠ
Vážení rodiče!
Máte-li zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo ve školním roce 2016 – 2017
studium hry na hudební nástroj nebo výtvarný obor v ZUŠ, oba obory
určené pro žáky od 6 let (výjimečně i pro pětileté), dovolujeme si Vás
pozvat dne 11. 5. 2016 v 18.00 hod do ZUŠ na informativní schůzku
(pouze pro rodiče), na které Vám budou poskytnuty veškeré informace
ohledně přijímání do ZUŠ a následného studia na naší škole.
Na této schůzce zapíšeme všechny zájemce o výuku v ZUŠ a
domluvíme, jak a kdy proběhne talentová zkouška. Pokud se ze
závažných důvodů nebudete moci této schůzky zúčastnit, můžete se
domluvit v dopoledních hodinách telefonicky na čísle 723 776 870
nebo osobně s ředitelkou školy. Zodpovíme rádi jakékoli dotazy a
těšíme se na nové žáky.
Mgr. Irena Molíková, ředitelka

Duo zobcových fléten zleva K. Hořická
a H. Podojilová
autor fotografie: Iva Hovorková
• Modest Petrovič Musorgskij: Symfonická báseň „Noc na Lysé hoře“.
• Franz Schubert: Symfonie č. 7 h – moll „Nedokončená“.Pro velký úspěch jsme přidávali
Uherský tanec č. 5 autora Johannese Brahmse.
Zahrát si spolu s filharmoniky a pod vedením
pana Bělohlávka byl jistě výjimečný zážitek.
Co ti přineslo největší radost?
Velmi mě potěšil a mile překvapil přístup
filharmoniků i dirigentů – chovali se k nám
opravdu vstřícně a přátelsky, vůbec ne povýšeně.
Pan Bělohlávek byl celou dobu klidný a měl
s námi obrovskou trpělivost, ale samozřejmě
nám nic neodpustil, byl velmi důsledný. Největší
radost jsem však měla z toho, že se koncert
opravdu podařil, což nám publikum dalo náležitě
najevo.
V Praze studuješ obor Andragogika
a Personální řízení na FF UK, který má k
hudbě asi dost daleko. Bude hudba i nadále
pouze tvým koníčkem?
To je ve hvězdách. Protože mě hraní na cello i
na klavír opravdu baví, hraji i v univerzitním
orchestru a v táborském Bolechu. Minimálně
koníčkem tedy hudba zůstane určitě.
A můžeš nám prozradit tvou reakci, kterou jsi
napsala v Praze organizátorům?
Mohu prozradit, že má reakce byla pozitivní a
příliš dlouhá. :-)
Moniko, děkuji za krásnou reprezentaci školy
a přeji mnoho dalších úspěchů v osobním,
studijním i hudebním počínání.
A Tobě, naše milá „zuško“, za všechny, kteří se
díky tobě mohou setkávat a zkrášlovat náš svět,
ti ke tvým 65. narozeninám přeji, ať máš pestrou
paletu a stále dobře naladěno!
Mgr. Irena Molíková, ředitelka

Jaro na základní škole praktické
Jako každoročně jsme i letos přivítali jaro v duchu velikonočního tvoření. Starší chlapci
pletli pomlázky, mladší žáci vyráběli z přírodních materiálů různé jarní dekorace a starší
děvčata vyrobila nádherné věnce technikou „pletení z papíru“. Při tvoření jsme si povídali
o svátcích jara, velikonočních zvycích a tradicích. Všem se práce vydařila a dětem se
výrobky moc líbily.
V rámci pracovního vyučování zakládáme na školním pozemku bylinkový záhon. Žáci se učí poznávat
základní druhy bylinek, seznamují se s jejich využitím při vaření, přípravě čajů a odvarů pro zdraví.
5. května se již tradičně uskuteční okresní kolo lehkoatletického čtyřboje pro žáky z celého táborského
okresu. Doufáme, že počasí bude opět na naší straně
a o výsledcích vás budeme informovat.
Mgr. Jana Drsová

květen 2016
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KONCERTY V ČAJOVNĚ
Pýcha v Soběslavi
Na květnový koncert v čajovně
Rolničce přijede frontman kapely Tajné Slunce, Filip Pýcha.
Místo dlouhých slov o něm
nechme promluvit přímo Filipa a jako pozvánku na koncert, který se uskuteční ve čtvrtek
19. května od 19.30, nabízíme jeden jeho písňový text.

Olšany

(Filip Pýcha)
Když jsem byl malej, máma mě učila
o volech, co je snědli páni.
Ale kde jsou ti voli? Doba je změnila.
A kde jsou ti páni? Na hřbitově zakopáni.
Tak jedu kolem Olšanskýho hřbitova
a řešim, co zbylo z malýho naivy.
Každýho z nás časem asi doba vyková.
Čtu nápis: Co jsme my, budete i vy.
Když jsem byl malej, máma mě učila,
že je dobrý v životě mít ideál.
Ale kde je ten ideál? Doba ho zlomila,
nevim, co bych si nalhával.
Rostu a vidim, že ne všechno je veselý
a kompromis že lepší je než do voka drát,
a i když mi to přijde docela zbabělý,
přiznám, že za to poznání nejsem rád.
Nechci tady hrát sentimentální divadlo.
Ať všichni ti, co věří, jsou si dál jistý.
Zpívám jen o tom, jak jedno dítě snadno
zapadlo
mezi pragmatický relativisty.
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RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN!
Zveme vás na úvodní seminář
populárního přístupu Respektovat a být respektován - v neděli
8. května od 10 do 14 hodin do
posluchárny Gymnázia v Soběslavi. Přijďte nahlédnout, jak se dá nejenom s dětmi komunikovat
s láskou, respektem, ale i jak nastavit zdravé
hranice a zdravě spolupracovat.
Cílem Respektovat a být respektován je zprostředkovat otevřený pohled na výchovu a vedení
lidí, ukázat, čím vším můžeme při každodenní
komunikaci nechtěně ubližovat a působit problémy sobě i druhým, nabídnout účinné alternativy a ovlivnit postoje účastníků v tom smyslu, že projevovat ve vzájemných vztazích úctu
a respekt se vyplácí.

Kurzy a semináře Respektovat a být respektován (R+R), vytvořené psychology, probíhají
v ČR a na Slovensku více než 15 let. Za tu dobu
jimi prošlo na 30 tisíc účastníků především z řad
rodičů, učitelů a sociálních pracovníků.
Přihlásit se můžete na:
•
p.senova@imy-sdruzeni.cz nebo
•
tel. 775 727 382.
Cena 400 Kč (pro "naše" rodiny 300 Kč).
Seminář proběhne v rámci projektu Více rané
péče do jihočeských rodin podpořeného Nadací
rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations.                     
Klára Csirková
koordinátor I MY o.p.s.
www.imy-sdruzeni.cz

Informace z DDM Soběslav – květen 2016
Srdečně zveme veřejnost na výstavu prací keramických kroužků DDM v Soběslavi pod názvem „Flóra, Fauna“, kterou můžete zhlédnout v muzeu Rožmberský dům
od 1. do 28. května 2016.
Otevírací doba denně (kromě pondělí) 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hodin.
V sobotu 14. 5. pořádáme výlet do Prahy na „Neviditelnou výstavu“ na Novoměstské radnici. Budete moci vyzkoušet, jaký je život bez zraku, bez smyslu, skrze nějž získáváme nejvíce informací.
Cena zájezdu: (cestovné, vstupné) 450 Kč, pro členy zájmových kroužků DDM 420 Kč.
Přihlášky předem v DDM nebo na tel. 381 522 013 nejpozději do 11. 5. 2016.
Ve středu 18. 5. se koná v parku u DDM v Soběslavi 13. regionální přehlídka volnočasových
aktivit dětí a mládeže BAMBI 2016. Zahájení v 13.30 hodin, předpokládaný konec přehlídky
v 17.30 hod.
K vidění budou vystoupení tanečních souborů, orientálních tanců, roztleskávaček, mažoretek, hudební vystoupení a mnoho dalších. V doprovodném programu budete moci vidět ukázky hasičského sportu, policejních psovodů se psy, vodní záchranné služby a další. Srdečně zveme širokou
veřejnost.
V sobotu 21. 5. se koná od 9.00 hodin další Tvořivá dílna pro děti, tentokrát si můžete vyrobit
dřevěnou poličku na květinu nebo knihy z dřevěných špachtlí.
Dílna je určena pro děti od 7 let. Cena: (materiál) 70 Kč, pro členy zájmových kroužků
DDM 60 Kč.
Přihlášky předem v DDM nebo na tel. 381 522 013, 606 200 085 nejpozději do 19. května.
Jaroslava Kohoutová, DDM

DIAKONIE ROLNIČKA
Rolnička hledá řidiče
Rolnička hledá řidiče pro denní svozy klientů
do střediska a zpět domů. Jedná se o práci pro
člověka se změněnou pracovní schopností (částečný nebo úplný invalidní důchod) na částečný
úvazek (3 hodiny denně). Podmínkou je řidičský
průkaz skupiny B, nástup možný od půlky května.
Zájemci se mohou hlásit na telefonu 777 833 417,
na e-mailu dispecer@rolnicka.cz nebo na recepci Rolničky v Mrázkově ulici. Vzhledem k časné pracovní době je práce vhodná zejména pro
zájemce ze Soběslavi a blízkého okolí.
Radek Míka

Integrovaná Bociia
Sport, kde hendikep nehraje roli.
Integrovaná Boccia, obdoba hry pétanque přizpůsobená pro lidi s hendikepem, je oblíbeným
sportem 35 klientů Rolničky. Díky podpoře Nadačního fondu TESCO, programu Pomáháme
s vámi, nakoupila Diakonie Rolnička pro své
hráče nové míče, novou rampu pro odhozy a tykadlo na hlavu umožňující vypuštění míčku pro
ty sportovce, kteří neovládají horní končetiny.
Všechny tyto pomůcky potřebují ke kvalitní
přípravě obě sportovní družstva - mladší klienti pod názvem Rolnička Soběslav i dospěláci,
kteří si říkají Střelci, aby mohli na soutěžích
1. ligy iBoccii úspěšně reprezentovat Diakonii
ČCE – středisko Rolnička a také město Soběslav.
iBOCCIE zdar!
Mgr. Dagmar ZVONÍČKOVÁ
a Ing. Pavel MÁDR (trenéři)

Diakonie Rolnička děkuje občanům Soběslavi
Ve čtvrtek 21. dubna potkávali občané Soběslavi v ulicích svého města dobrovolníky ve žlutých
tričkách a se zapečetěnými pokladničkami.  Nabízeli kolemjdoucím za příspěvek do pokladničky
barevnou placku s originálním obrázkem klientů Rolničky. A Rolnička děkuje všem, kteří jakoukoli částkou do našich kasiček přispěli. Ve všech 11 městech Jihočeského kraje, kde se 15. ročník
Rolničkových dnů konal, bylo vybráno 189.456 Kč, z toho 19.744 Kč na území Soběslavi.
Výtěžek sbírky bude použit na vznik nové odlehčovací služby pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, kterou Rolnička otevře v lednu 2017 v Táboře.
Děkujeme!

Za Rolničku Ludmila Pokorná

Představujeme Vám

Soběslavské kroniky

(lidé, žijící mezi námi)
Marie Klimešová, kronikářka města Soběslavi
Jméno Marie Klimešová má většina místních občanů spojené s kronikou
města Soběslavi. Dovolila jsem si paní kronikářku oslovit, aby nám o své
práci pověděla více.
Setkání s paní Klimešovou byl nevšední zážitek! Drobná, nenápadná paní,
milá, usměvavá. S velkou láskou k městu Soběslavi! Měla jsem připraveno
hodně otázek. Jak dlouho tuto práci vykonává a jak se vlastně k tomu všemu
dostala? V čem vlastní práce spočívá? Co to obnáší? O čem všem píše? Jak
je tato činnost časově náročná? Zda ji práce kronikářky naplňuje? Ale k těm
jsme se ani nedostaly! Paní Klimešová otevřela kroniky a začala obracet
listy. S velkou něhou a úctou k těmto historickým dokumentům. Její oči se na
každé stránce zastavily a rozzářily. Vybavily se jí vzpomínky na popisované
události i na vlastní zpracování kroniky. A začala sama vyprávět.
Vždy ji bavila tvořivá práce – psát básničky, vymýšlet přáníčka, texty, …
Proto není divu, že po odchodu z posledního zaměstnání v soběslavské firmě
Jitona a zároveň po ukončení činnosti předchozího kronikáře pana Václava
Boušky, jí byla funkce kronikářky města Soběslavi nabídnuta. A co vlastní
práce obnáší? Posláním kronikáře je zaznamenat historii pro příští generace.
Neustále sledovat život města. Být u všeho toho dění. Zjišťovat, získávat a střádat informace. Ze všech možných pohledů a oblastí. A pak
to seskupit, uspořádat, sepsat. Paní Klimešová denně vyhledává zajímavé informace, vybírá články z tisku, navštěvuje místní organizace,
střádá letáky, zajišťuje fotografie, sama píše, … Vše na psacím stroji z důvodu trvanlivosti. Pracuje
Úvodní báseň Kroniky
podle připravené osnovy, aby se nic nezapomnělo. Každý den 4 - 5 hodin, při závěrečných pracích
města Soběslavi z roku 2014:
až 11 hodin denně. Svoji práci velice miluje.
Co nám paní kronikářka řekla sama o sobě?
„Je to neuvěřitelných 12 let, kdy jsem tuto práci převzala po panu učiteli Bouškovi, který kroniku
města zpracovával 25 let a vedl ji velice pěkně. A po něm jsem začala kroniku zpracovávat já. Bylo
to v roce 2004. Nyní zpracovávám informace roku 2015, protože kronika se takto tvoří zpětně – rok
Marie Klimešová
letošní ještě není u konce.
Když do cizích krajů zavítáš
U nás v Soběslavi se pořád něco děje, a tak se zde objevují všechny části nejvýznamnějších událostí
a projedeš si je –
roku. Ať je to školství, sport, kultura, ochrana města, podniky, opravy města i nově začínající
tu zjistíš, že za chviličku
soukromníci, také čápi na komíně, protože oni k nám také patří, a také vítání občánků, anebo
malou
kolik nás v našem městě bydlí a mnoho dalších informací. A že se za těch 12 let v Soběslavi –
se musíš vrátit zpět.
našem domově – udělalo mnoho dobrého! Co všechno se vytvořilo, vystavělo a opravilo, máme
zaznamenáno v kronikách našeho města.
Domů, kde louky voní
Mějme rádi svůj domov a své město a učme i ty naše nejmenší, aby své město bylo jejich, aby
rosou a květem,
ho chránili a měli rádi.
kde mateřídouška hladí
To je také myšlenka kronikáře – přeji si také, aby nás nepostihly povodně (i když jsme se na ně
pohledem.
připravili), aby si každý z nás vážil toho, že tady může přispět k tomu, aby naše město bylo takové,
Ta krása země naší,
jaké je chceme všichni mít.“
kde brzy ráno budí tě
Připravila Ing. Marie Lustová, redaktorka
zpěv ptáků a potůčků,
nikde v cizích krajích
Věděli jste, že?
není a nenajdeš.

Naše země

A naše jižní Čechy?
Nikde nejsou tak šumné háje
a také hrady a zámky
tu tvoří historii kraje –
vždyť to jsou poklady země,
a hlavně jsou také naše.
Chránit je musí každý z nás,
aby v cizích krajích,
když vrátíš se z nich,
mohl sis říci, že máme
tu nejkrásnější vlast.
A vzít si ji nedáme
a zpívat o ní budem všude,
to pro radost sobě,
a děti o ní vždy učit budem.
To pro krásu její,
naši českou zem.

Kroniky se sepisují a kompletují vždy za minulý kalendářní rok. Poslední dokončená je
KRONIKA města Soběslavi za rok 2014:
• obsahuje 8 knih s celkem 574 listy
• skládá se z hlavní knihy kroniky a třech přílohových částí - fotografické, plakátovací a
novinové
• v knize kroniky jsou na 160 listech zaznamenány nejdůležitější události Soběslavi rozdělené do ucelených kapitol – úvod starosty
města, volby, usnesení zastupitelstva, rozpočet města, narozené děti, školství, sportovní
část, významné kulturní a společenské události, investiční akce města, ochrana města,
oddíl soukromého sektoru, údaje o počtu
obyvatel a zemřelých občanech, každodenní
popis počasí a zajímavost – čápi na komíně
• nejrozsáhlejší přílohou je část fotografická,
která obsahuje celkem 5 svazků s 567 fotografiemi na 232 listech
• v příloze novinové články je na 108 listech     	

  vylepeno 320 výstřižků
• plakátovací část je tvořena 74 plakáty

KRONIKA města Soběslavi za rok 2014

Soběslavské kroniky
Z HISTORIE KRONIK

STŘÍPKY Z KRONIK

Jak píše ve své knize „Pohledy soběslavské – první díl“ Mgr. Petr Lintner:
„Soběslavští odpradávna ukrývali a bezpečně střežili důležité listiny“… O městský
archiv pečovaly pověřené osoby a v současné době jsou cenné listiny a kroniky
města uloženy u Okresního archivu v Táboře a některé velmi cenné pamětní knihy
soběslavských kronikářů jsou v Knihovně Národního muzea v Praze. Patří mezi
ně kroniky: Smrčkova, Lukešova, Rohanova, Brunnerova, Hoffmannova a krásně
ilustrovaná kronika Šifauerova. Dalšími kronikáři byli v letech 1938 – 1945 Jan
Lintner, v letech 1954 – 1955 Vlastimil Nousek, v letech 1963 – 1967 Jan Káše,
v letech 1968 – 1977 Jan Bubník, v letech 1978 – 2003 Václav Bouška a od roku 2004
je kronikářkou paní Marie Klimešová.
Ty nejmladší kroniky, od roku 2000, jsou uloženy na Městském úřadě v Soběslavi
a požádat o nahlédnutí do nich můžete u zdejšího matričního úřadu matrikářku Kateřinu
Křiklánovou. Kroniky od roku 1938 jsou již digitalizované, a tudíž přístupné široké
veřejnosti na internetových stránkách Státního oblastního archivu Třeboň,stejně jako
matriční knihy a další dokumenty, a to na adrese: https://digi.ceskearchivy.cz v sekci
Průzkumník, Digitalizované materiály, Kroniky, SOkA Tábor, Obecní kroniky,
Soběslav, kde už vybíráte požadované období nebo rok. Okresní archiv v Táboře
můžete také navštívit osobně a kroniky si prohlédnout v jejich badatelně.

2. května 1926 pořádalo Komité pro postavení Husova pomníku pod protektorátem městské
rady slavnost položení základního kamene k pomníku M. Jana Husi. O půl 10 hod. dopolední
seřadili se spolky a korporace u Národního hostince a odsud se šlo s hudbou na náměstí k místu
budoucího pomníku. Slavnost zahájena Bendlových „Chorálem národa českého“, načež krátce
promluvil předseda komité p. Josef Louda. Pak
následoval slavnostní proslov p. řídícího učitele
Jana Švehly ze Sezimova Ústí. Jednatel komité
p. J. Gottwald objasnil ve svém projevu okolnosti, za jakých přikročeno k postavení pomníku,
načež vložen byl do základu pamětní spis
a zástupci jednotlivých korporací vykonali poklepy na základní kámen. Slavnost zakončena
„slavnostním sborem“ Smetanovým.
17. května 1936 konal Komitét pro postavení
pomníku padlým ve světové válce ze Soběslavě   po městě veřejnou sbírku, která vynesla
4.286.50 Kč; dary peněžních ústavů činily
5.889.07 Kč.
V sobotu 28. 5. 1966 měly školní děti příležitost shlédnout vystoupení kursu rytmiky a baletu,
které nastudovala M. Bokrová a Eva Hrouzová.
5. května 1966 v poledne zazněly ve všech
obcích v ČSSR sirény, které jinak je dovoleno
použít pouze při leteckém poplachu. Zvučely po
celých 5 minut jako vzpomínka na veliké chvíle
před 21 lety.
9. května se na místním hřbitově účastnila dcera podplukovníka Kosousova, A.S. Košejeva se
svou dcerou Marinkou pietní slavnosti věnované
obětem 2. světové války. Pozval je MěNV. Přijeli
7.5. a odjeli 17.5.
Ve čtvrtek dne 6. května 1976 kolem 21 hodin
byly většinou obyvatel v Soběslavi i dalších městech kraje pozorovány po několik vteřin účinky
zemětřesení. Volně zavěšená svítidla se chvěla,
sklenky na hladkém podkladě se posunovaly
apod. Druhý den jsme se z tisku dozvěděli, že
šlo skutečně o zemětřesení, jehož ohnisko leželo asi 400 km od Prahy v severovýchodní Itálii
a postihlo hlavně město Udine.
Dne 9. května 1976 dopoledne uspořádal
Spartak Soběslav na sportovního stadionu řadu
soutěží v házené, tenisu a kopané. Odpoledne
téhož dne uspořádala základní organizace automotoklubu Soběslav na náměstí 3. roč. oblastního závodu motokár o putovní pohár STS
Soběslav. Z 22 závodníků 1. místo získal Josef
Svoboda z automotoklubu Soběslav.
Ve dnech 29. 5. - 1. 6. 1986 byla Ladovanka
v NDR na pozvání starosty města Brotterode,
které leží v rekreační oblasti Duryňského lesa,
poblíže Eisenachu a je střediskem zimních sportů. Účinkování Ladovanky má zde již několikaletou tradici. Je tu velice oblíbená, hraje zde
koncerty i k tanci.

Ráda bych také něco prozradila na současnou kronikářku, paní Klimešovou. Jak mi
sama říkala, když kroniky od bývalého kronikáře pana Boušky přebírala, uvažovala,
jakým způsobem je sama obohatí. V kronikách, které vedl pan Bouška, je v úvodu
každého roku nádherná ilustrace od jeho ženy, Věry Bouškové, zobrazující různá
místa a pohledy na Soběslav.   A tak zde Bouškovi zanechali svoje stopy nejen
v datech a myšlenkách. Paní Klimešová zase velmi dobře a ráda veršuje. Její básně,
které zahajují každý nový rok kroniky, v ní tak uchovají část její osobnosti. Ale
to můžete posoudit sami, až se do některé z kronik začtete. A zde je také namístě
poděkovat všem, kteří nám tento historický poklad v kronikách zanechali.
Kateřina Křiklánová, DiS.
matrikářka

Roku 1996 byla za šedesát tisíc korun zrekonstruována soška svatého Floriána umístěna uprostřed soběslavské kašny. Také kašna se dočkala
rekonstrukce. Pracovníci soběslavské firmy
Šťastný namontovali čerpadlo na cirkulaci vody.
Firma Legát Soběslav navíc zajistila elektrickou
přípojku, neboť původní napájení kašny samospádem z asi kilometr vzdáleného Nového rybníka zničil zub času.             Kateřina Křiklánová
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PROGRAM A AKCE V RC SOBÍK
• Pondělí
zavřeno
• Úterý
9.00 - 9.30 Pohybové hrátky, rodiče a děti
9.45 - 11.30 volná herna
• Středa
15.00 - 15.30 Šikovné ručičky, rodiče a děti
15.00 - 17.00 volná herna
• Čtvrtek
9.00 - 9.30 Písnička, rodiče a děti
9.45 - 11.30 volná herna
• Pátek
9.00 - 9.30 Šikovné ručičky, rodiče a děti
9.00 - 11.30 volná herna

Ve středu 25. 5. zveme děti a rodiče na
výlet do ZOO Dvorec. Odjezd v 8.00 hodin
od Penny v Soběslavi, předpokládaný návrat
kolem 13.00 h. Zájemci si mohou rezervovat
místo v autobuse v RC Sobík. Vstupné: děti
0-3 roky zdarma, děti 3-14 let 60 Kč, dospělí
120 Kč, doprava: člen 80 Kč, ostatní 100 Kč.
Poplatek za dopravu vybíráme předem
(do 18. 5.) v RC Sobík. Doprava vratná
pouze v případě náhradníka.
Kontakty: Spolek RC SOBÍK, Tyršova 278,
Soběslav, tel: 728 318 857, 777 933 219,
FACEBOOK „Spolek Rodičovské centrum
Sobík“, www.rc-sobik.webnode.cz

APRÍL V SENIOR DOMĚ
Aprílové počasí je sice proměnlivé, ale když vykoukne sluníčko, tak se hned cítíme zdravěji a veseleji.
Bohužel jarní únava na nás ještě doléhá, a proto se snažíme
ji přemoct, jak se dá. Snažíme se každý den jít na procházku,
pokud to počasí dovolí, protože i nohy nám nějak přes zimu „zlenivěly“ a nechtějí
poslouchat. Chodíme cvičit a pracovat do naší „dílničky“. Abychom nezapomněli procvičovat naše hlavičky, vydali jsme se opět si trochu zasoutěžit.  Jako každoročně jsme
přijali pozvání do Budislavi, kde se každoročně koná vědomostní soutěž „Budislavská
perla“. Tentokrát by se soutěž více líbila dětem, protože to bylo hlavně o pohádkách, ale
my jsme to zvládli také. Sice jsme tentokrát nebyli první, ale nejde o to vždy zvítězit.
Naše vítězství je i o tom, že se nebojíme v našem věku někam jet a něco zkusit. Máme
své nemoci a bolístky, ale přesto na to chvíli zapomeneme, jdeme dál a bojujeme!
Koncem dubna bude u nás opět velká čarodějnická sešlost. Přivítáme kamarády z jiných domovů, popovídáme a pobavíme se. A jaké to bude? O tom si napíšeme příště.

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
• NP od 1. 3. 2016 do 2. 3. 2016 odcizil ze zahrady za
domem v obci Janov 3 králíky a 5 slepic, čímž H. V.
způsobil škodu ve výši 1.800 Kč.
• J. P. a J. F. odcizili dne 5. 3. 2016 v mini-marketu
Večerka v Soběslavi z prodejního pultu 2 ks láhví alkoholu zn. Tuzemák, čímž M. C. N., způsobili  škodu
ve výši 145 Kč.
• M. H. dne 6. 3. 2016 odcizil v OD Penny market v
Soběslavi 1 ks lahve zn. Kozel, 4 ks čokolády a 1
ks vakuované masové sekané, čímž fi. Penny Market
způsobil škodu ve výši 193,50 Kč.
• NP v doposud nezjištěné době založil neoprávněně
skládku na obslužné komunikaci dálnice D3 v k. ú.
obce Soběslav.
• P. N. si od 29. 9. 2015 do 19. 2. 2016 přisvojil na
dosud neurčených místech jako obchodní zástupce
spol. W a Weinzettl, s.r.o. Soběslav vybrané finanční
zálohy za objednané zboží a služby uvedené společnosti a z firemní pokladny zpronevěřil finanční hotovost, čímž poškozené spol. W a Weinzettl, s.r.o.,
způsobil škodu ve výši 101.720 Kč.
• NP dne 11. 3. 2016 přistoupil u prodejny COOP
s druhou neznámou osobou k T. V. a shodil ho na
zem. Poté sebral mob. tel., který T. V. při pádu vypadnul na zem a z místa utekl. Způsobil tak škodu
ve výši 2.500 Kč.
• NP od 11. 3. 2016 do 12. 3. 2016 poškodil pravé
vnější zpětné zrcátko na vozidle Citroen C, zaparkovaného u vchodu do kulturního domu, čímž byla poškozenému K. K. způsobena škoda ve výši 4800 Kč.
• NP od 13. 2. 2016 do 18. 3. 2016 překonal  v obci
Roudná nezjištěným způsobem vstupní dveře do dílny   rodinného domu, odkud odcizil akumulátorový
vrtací šroubovák, motorovou řetězovou pilu a pokosovou tažnou pilu. Poškozenému M. K. vznikla škoda ve výši 45.000 Kč.                        OOP Soběslav

HASIČI

Za Senior-dům v Soběslavi
Mgr. Lada Haplová

Pozvánka na baráčnickou slavnost
VI. župa Boleslava Jablonského sdružených obcí baráčníků Vás zve
na oslavu 85. výročí založení VI. župy, která se koná dne 21. května 2016 v Kulturním domě města Soběslav. Průvod vyjde v 10 h od KDMS a půjde kolem náměstí
zpět ke kulturnímu domu, poté bude následovat slavnostní zasedání a vystoupení
folklorních souborů.
Srdečně Vás zveme, přijďte se podívat v sobotu dopoledne na průvod, kde uvidíte
krásné kroje, svéráz baráčníků, sokolky, folklorní soubory, mažoretky a také hasiče.
Pokud budete mít zájem, můžete navštívit i slavnostní zasedání. Na zasedání a vystoupení folklorních souborů je třeba se přihlásit.
Děkujeme
Kastnerová Růžena a Kastner Václav

Spolek Dudácký taneční soubor Jitra Soběslav zve
na Dudácké klání na Borkovických blatech
14. 5. od 16 h v Borkovicích

Události HZS Jčk PS Soběslav 13. 3. 2016 – 10. 4. 2016
14.3. Otevření bytu v obci Višňová.
17.3. Spolupráce se složkami IZS při ohledání
         usmrcené osoby ve Veselí nad Lužnicí.
18.3. Odstranění následků dopravní nehody tří osob-   
         ních automobilů u obce Horusice. Při nehodě
         byla jedna osoba zraněna.
14.3. Otevření bytu v Soběslavi, ul. U Jatek.
19.3. Odstranění následků dopravní nehody u obce
         Zvěrotice. Při nehodě byla jedna osoba zraněna.
21.3. Odstranění úniku provozních látek z
         nákladního automobilu ve Veselí nad Lužnicí,
         Budějovické ulici.
21.3. Požár suché trávy v Soběslavi, Riegrově ulici.
         Zásah provedla jednotka HZS Jčk PS Soběslav
         s jednotkou SDHO Soběslav.
22.3. Otevření bytu ve Veselí nad Lužnicí, Blatské
         sídliště.
23.3. Otevření bytu v Soběslavi, ulice Na Ohradě.
  2.4. Otevření bytu v Soběslavi, Jeronýmova ulice.
  3.4. Odstranění následků dopravní nehody osobního
         automobilu u obce Tučapy. Při nehodě byly dvě
         osoby usmrceny.
  4.4. Požár traktoru v obci Lhota u Dynína. Zásah
         provedla jednotka HZS Jčk PS Soběslav, PS
         České Budějovice a jednotka SDHO Neplachov.
  5.4. Otevření bytu v Soběslavi, ulice Na Ohradě.
  6.4. Otevření bytu v Soběslavi, Palackého ulici.
  8.4. Otevření bytu v Soběslavi, Palackého ulici.
npor. Bc. Libor Šmahlík
velitel požární stanice Soběslav
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OKÉNKO PRO ŘIDIČE
Jak je to s kruhovými objezdy?
V nedávné době řidičská komunita zažila mediální masáž ohledně
změny v pravidlech silničního provozu, respektive úpravy dopravního
značení na kruhových objezdech. Ne vše bylo však prezentováno tak, aby
to běžný řidič pochopil, a objevila se spousta nepřesných výkladů. Ano,
nová vyhláška o dopravním značení č. 294/2015 Sb. obsahuje úpravu
v systému dopravního značení a u dopravní značky „Kruhový objezd“
(značka příkazová) vypadl tzv. dovětek, že „tato značka musí být vždy
doplněna“ a bylo nahrazeno dovětkem „Je-li značka (Kruhový objezd)
doplněna“ značkou „Dej přednost v jízdě“ nebo „Stůj, dej přednost
v jízdě“.  Na druhou stranu úprava řešící přímo jízdu křižovatkou je již
v nezměněném znění v platnosti cca 10 let (od 1. 7. 2006) a učíme to
i při výcviku v autoškole. Cituji zákon č. 361/2000 Sb., §22 odst. 5) Jízda
křižovatkou: „Řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními
značkami „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej přednost v jízdě!“
nebo „Kruhový objezd“ společně se značkou „Stůj, dej přednost v jízdě!“
musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím
po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců a průvodci vedených
a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu. Takže v zásadě
nic nového. Pokud bych jako řidič někde objevil značku kruhový objezd bez
doplnění dopravní značky „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost
v jízdě!“, tak samozřejmě ano, platí přednost vozidel, přijíždějících

Okénko soběslavských
chovatelů
24. 3. 2016 proběhlo setkání výboru, který si rozdělil úkoly pro přípravu
tradiční říjnové výstavy, která bude pro
naše členy vrcholem chovné sezony.
Naši členové v minulém měsíci neobeslali žádnou výstavu a naplno se
věnovali jarnímu úklidu chovatelského
areálu a jeho okolí. Zároveň byly zahájeny opravy budov a chovatelského
zařízení.
Zveme naše spoluobčany na pravidelné nedělní trhy, a to 1. května 2016
od 7 hodin k příjemnému nákupu drobného zvířectva, zahrádkářských, chovatelských potřeb, krmiv a k posezení
u dobrého občerstvení. Samozřejmostí
je výkup exotického ptactva a výkup
králičích kožek. Novinkou bude prodej
pětidenních kuřat (vlašky, rodajlendky
a další střední plemena). Zároveň budou
v prodeji nosná kuřata ve stáří 17 týdnů.
Martin Nechutný – ZO ČSCH
Soběslav

S Toulavkou od Tábora až k nám
Počasí se už konečně umoudřilo, začalo jaro,
skoro léto a turisté se vyrojili na všech známých i neznámých stezkách v našem krásném
kraji. Turistická oblast Toulava, od Tábora až
k nám…, která zasahuje na sever až k Sedlčanům, na jih k Soběslavi a Bechyni, na východ k Chýnovu a západ k Milevsku. I letos to toulání trochu osvěží a možná i namotivuje k vyšším
výkonům.
Už druhým rokem mohou turisté cestovat se zážitkovou kartou Toulavka, která, jak říkáme my v Toulavě, je nabitá k zbláznění. Loni se
jich dohromady rozdalo přes dva tisíce. Pro ty, kdo se s Toulavkou ještě nesetkal: každý si ji může jednoduše pořídit v infocentrech v Táboře, Bechyni, Sedlčanech, Milevsku, Soběslavi, Chýnově, Sedlci-Prčici
a dalších místech. Karta je zdarma, jenom složíte zálohu 100 korun, kterou dostanete zpět, když už ji nebudete potřebovat. Pro letošek se do
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zprava. Ale tato úprava se naštěstí už u nás nepoužívá a doufáme, že
se používat ani nebude! Všechny současné kruhové objezdy jsou označeny
pořád tak, jak jsme na ně zvyklí, to znamená s předností vozidel jedoucích
po kruhovém objezdu! Nakonec ještě malá připomínka ohledně používání
směrovek na kruhovém objezdu. Již pár let platí povinnost dát znamení
o změně směru jízdy jen při vyjíždění z kruhového objezdu. Při vjíždění na
kruhový objezd a ani při další jízdě po kruhovém objezdu není směrovka
v místě odbočení povinná.
Podle posledních ověřených zpráv se snaží Ministerstvo dopravy ČR tuto
kauzu s předností na kruhových objezdech osvětlit a napravit. Nechalo
se slyšet, že žádné změny v současném dopravním značení kruhových
objezdů nenastanou. Všem řidičům tedy přejeme klidnou a pohodovou
jízdu, a to nejen po místním kruhovém objezdu na náměstí Republiky
v Soběslavi.                             
Petr Sluka, AMŠ Soběslav
Zdroj: Sbírka zákonů MVČR, Ministerstvo dopravy ČR

Zálepky a pečetky v Želči
Obrazárna Špejchar Želeč vernisáží dne
7. května 2016 v 19.00 hod., kdy vystoupí pěvecký soubor DOMINO Tábor s programem
Setkání u cimbálu, odhalí výtvarnou krásu tzv.
Popelek filatelie. Čokoládovna Velim, Odkolek
Praha, Stiskací knoflíky, Pera Penkala a dalších
dvě stě vábných, výtvarných briliantů v podobě
tzv. jiných známek, zabydlí vitríny galerie až do
konce června.
Současně se ve velkém stylu představí Marie Michaela Šechtlová, jako Královna živého
dřeva padesátkou svých obrazů na téma stromy, které vytvoří dojem „lesa pod střechou.“
Výstavu doprovází barevná knížka „Od špendlíku k lokomotivě“ a katalog. Dne 25. června
od 19.00 hod. se v celorepublikové premiéře
představí velká sbírka plakátů z l. světové války
ze sbírek Vojenského ústředního archivu Praha,
doprovozená reprezentativní publikací.
V muzeu Špejchar Želeč je možné zakoupit
i dárkové domácí pivo z Oborského pivovaru značky Žitohola. Otevřeno je denně, mimo
pondělí, 10.00 - 18.00 hod., vstupné 30 Kč, snížené 20 Kč a rodinné 50 Kč. 		      	
		
Pavel Šmidrkal,
kurátor obrazárny Špejchar Želeč
Toulavky zapojilo 52 míst, která poskytují slevu nebo nějaký bonus.
Tak třeba v Muzeu čokolády v Táboře s Toulavkou zaplatíte méně na
vstupném, slevu získáte třeba na Housově mlýně, na Kozím hrádku dostanete k jedné vstupence jednu zdarma a třeba v zážitkovém parku Zeměráj u Kovářova jako bonus ke vstupence mapu k pokladu a výrobu
amuletu. S Toulavkou ale můžete i vyhrát. Kdo navštíví alespoň sedm
z oněch 52 míst a na hrací plánek ke kartě obtiskne razítko, může soutěžit
o ceny za 50 tisíc korun. A to platí nejen pro turisty, kteří k nám zavítají
z větší dálky, ale i pro všechny místní.
V Toulavě už také vzniká průvodce cestou i necestou naší krásnou krajinou a přehledné mapy, kde najdete více než 100 turistických cílů v celé
oblasti. A věřte, že i když tu žijete dlouho, vždycky objevíte něco nového. Už jste byli třeba na via ferratě v údolí Lužnice v Bechyni Zářečí, a co
třeba v parku Drama věků, v kovárně a muzeu loutek v Záluží nebo třeba
na rozhledně Kupa? Ne? Tak vyrazte do Toulavy a Toulavky s sebou!
Jan Sochor, ředitel TOULAVA o.p.s.
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Přechod Merkuru přes Slunce
V pondělí 9. května nás čeká poměrně vzácný astronomický úkaz. Planeta Merkur projde mezi Zemí a Sluncem a zakryje tak nepatrnou část Slunce. Další takový úkaz nastane v roce 2019 a pak až v letech 2032 a 2039.
Tyto další přechody ale proběhnou v listopadu, kdy je pravděpodobnost
vhodného počasí pro pozorování nízká.
Pozor! Jev nelze pozorovat bez speciálního dalekohledu!
Česká astronomická společnost organizuje pozorování přechodu Merkuru
na celém území Česka, a tak bude i na náměstí Republiky v Soběslavi
v případě příznivého počasí instalován dalekohled, kterým budete moci
jev pozorovat. Další místa, odkud je možné přechod Merkuru přes Slunce
pozorovat, naleznete na webu www.astro.cz . Z náměstí bude jev pozorovatelný od 13 hodin 12 minut středoevropského letního času do cca
19 hodin, kdy nám Slunce zapadne za domy
Ing. Martin Kákona, Česká astronomická společnost

Zveme všechny malé sportovní příznivce na

Jarní běh
který se uskuteční ve středu 19. května
v kempu TJ Spartak Soběslav
Závodu se mohou zúčastnit předškolní děti, kluci
a holky navštěvující 1. – 5. třídu ZŠ. Závodit se bude
v šesti kategoriích, zvlášť chlapci a zvlášť děvčata
Prezence v 16.00 hodin
Start prvního běhu 16.30 hodin
Bližší informace obdrží děti ve svých MŠ a ZŠ
Zina Petrásková, Ilona Klimešová

Představujeme Jana Duška - sportovce roku 2015 v kategorii florbal
Soběslavský florbalista Jan Dušek
letos vyhrál v konečné nominaci tří
hráčů oddílu, kdy
jen těsně v anketě
o sportovce roku
porazil
Markétu
Kabešovou a Karolínu Drachovskou.
V oddíle působí od
roku 2012. Je stabilním členem družstva mužů a stále velkou nadějí pro budoucnost
tohoto sportu v Soběslavi. V posledních letech
pomáhá i jako trenér mládežnických kategorií, zejména juniorek. Pro sezonu 2015 – 2016
na sebe vzal i nelehkou úlohu trenéra mužů.
Proč jste si vybral právě florbal. Čím Vás
tento sport oslovil? V čem je pro Vás tento
sport zajímavější než jiné sporty?
Florbal jsem začal hrát zároveň s hokejem.
Líbila se mi rychlost hry, systém i zázemí na
trénincích v Soběslavi. Byla to jedna velká kamarádská parta, která mě hned vzala mezi sebe.
Od prvního tréninku jsem se v týmu cítil dobře.
Rozhodl jste se pro tento sport sám, nebo co
Vás k tomu přimělo?
Byla to láska na první dotek s balonkem.
Úplně první kontakt nastal při hodině tělesné výchovy ještě v základní škole. Díky
zkušenostem z hokeje jsem dokázal vstřelit
pár branek, v sedmé třídě přišly první úspěchy se školním týmem, pak první soběslavský trénink a ten vlak se už nedal zastavit.

Jaké je Vaše postavení v oddíle?
Doufám, že dobré, ale zeptejte se raději spoluhráčů, ti to budou vědět lépe. :D S kluky
se mi hraje moc dobře, a i když to jako v každém týmu občas skřípe, dokážeme si s tím vždy
poradit.
V současné době studujete vysokou školu.
Stíháte se tomuto sportu věnovat i při studiu? Je to náročné?
Já to beru jako úžasný ventil. Studuji Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze.
To je škola, která vyžaduje ať na přednáškách,
cvičeních nebo v laboratořích maximální
soustředění, a florbal je parádní odreagování.
Vypnu hlavu, pořádně se zapotím a lépe spím.
Hrajete jenom v Soběslavi nebo také v Praze, kde nyní studujete?
Hraji i v Praze, reprezentuji školu v Univerzitní
florbalové lize a na Akademických hrách.
V minulém měsíci jste byl vyhlášen sportovcem roku za oddíl florbalu. Jak jste ocenění
prožíval?
Je to pro mě obrovská čest. Myslím si, že cenu
by si zasloužilo hodně dívek a žen i mužů z klubu. Za starosti a výkony na hřišti a také v organizační sféře, hlavně ve vedení oddílu. Vážím
si toho, že jsem byl vybrán právě já.

V posledních letech působíte i jako trenér?
Baví Vás to?
Velice. Baví, naplňuje i fascinuje zároveň.
Je úžasné sledovat zlepšování techniky i fyzičky hráčů a jsem rád, že můžu svoje zkušenosti
předat dále. Rád bych poděkoval vedení Florbalu Soběslav za důvěru při mém výběru jako
trenéra mužů i juniorek pro letošní ročník.
Chtěl byste setrvat v roli trenéra i do budoucna?
Ano, velice rád bych se trénování věnoval
i v budoucnu, pokud mi to dovolí studijní povinnosti.
Co byste chtěl vzkázat Vašim fanouškům?
Jestli nějaké mám já sám, to nevím. Ale fanouškům florbalu v Soběslavi bych rád vysekl poklonu. Návštěvy na naše zápasy, na zápasy žen
i juniorek byly luxusní a první domácí sezonu
v nové hale jsme si díky tomu velmi užili.
Honza Dušek je sportovec tělem i duší. Chybu „tiskařského šotka“, kdy v minulém vydání
Soběslavské hlásky nebyl uveden mezi oceněnými sportovci vyhlášenými na sportovním plese
v Soběslavi, vzal s humorem. Tímto se Honzovi
velice omlouváme a přejeme hodně sportovních
i osobních úspěchů.
Za redakci Soběslavské hlásky: Marie Lustová
a Michaela Nováková

Byl jste veden ke sportu v rodině? Podporuje
Vás rodina i nyní?
Od rodičů se mi dostávalo i dostává ohromné
podpory. Táta mě přivedl na hokej, naučil mě
bruslit i střílet, několik let nás trénoval. Dodnes
mi oba rodiče fandí a jsem jim za to velmi vděčný.
Jak dlouho se florbalu již věnujete?
Když počítám i úplný začátek, tak od čtvrté třídy základní školy, na první opravdový
trénink jsem se dostal ve třídě sedmé. Na
gymnáziu jsem provozoval oba sporty, hokej
i florbal zároveň. Pouze florbalu se věnuji od
maturitního ročníku, tedy 4 poslední roky.
Jak často a kde trénujete?
Trénuji čtyřikrát až pětkrát týdně, od pondělí do
čtvrtka v Praze a v pátek v Soběslavi.

Foto: Letošní král soběslavského florbalu Honza Dušek se svými spoluhráči a s hráčkami z palubovky.
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FOTBAL
Rozpis na měsíc květen

19.

Chotoviny

Soběslav

Ne 1.5.

10,00

Dorost

19.

Milevsko

Soběslav

Ne 1.5.

13,30

Žáci

15.

Soběslav

Tučapy

Ne 1.5.

17,00

Muži „B“

20.

Soběslav

Roudné

So 7.5.

10,00

Žáci

24.

Soběslav

Osek

So 7.5.

17,00

Muži „A“

16.

Chotoviny

Soběslav

So 7.5.

17,00

Muži „B“

20.

Soběslav

Mladá Vožice

Ne 8.5.

10,00

Dorost

25.

Rudolfov

Soběslav

So 14.5.

17,00

Muži „A“

21.

Soběslav

Dačice

Ne 15.5.

10,00

Dorost

21.

J. Hradec

Soběslav

Ne 15.5.

10,00

Žáci

17.

Soběslav

Choustník

Ne 15.5.

17,00

Muži „B“

22.

Soběslav

SKP Č. B.

So 21.5.

10,00

Žáci

26.

Soběslav

Hluboká

So 21.5.

17,00

Muži „A“

22.

So Sez.Ustí

Soběslav

Ne 22.5.

10,00

Dorost

18.

Vlastiboř

Soběslav

Ne 22.5.

17,00

Muži „B“

23.

Vodňany

Soběslav

So 28.5.

10,00

Žáci

27.

Planá

Soběslav

So 28.5.

17,00

Muži „A“

23.

Soběslav

Nová Včelnice

Ne 29.5.

10,00

Dorost

19.

Košice

Soběslav

Ne 29.5.

17,00

Muži „B“

Další zprávy a rozpisy utkání na www. fksobeslav.cz.

Za FK Soběslav
František Maršík

Soběslavští kanoisté zahájili sezonu
Úspěšný vstup do nové vodácké sezony zaznamenali soběslavští závodníci. Na řece Lužnici mezi Dobronicemi a Hutěmi se ve dnech 9. a 10. 4. 2016 konal již 15. ročník sjezdových závodů. Přes velmi
nevlídné počasí a nízký stav vody se na jejich start postavilo přes sto závodníků z jižních, středních
i severních Čech.
Do koryta Lužnice se vydali nejprve nejmladší kajakáři. Vítězství mezi nimi vybojoval soběslavský
Hynek Míka, druhé místo obsadil jeho oddílový kolega Jakub Sladovník. Na 6. místě skončil další
soběslavský závodník Jakub Kremla, který zde absolvoval svůj závodnický křest.
V kategorii kajakářek - žákyň starších - se o první místo rozpoutal vyrovnaný souboj mezi soběslavskými závodnicemi Janou Bočánkovou a Hanou Kolihovou, z nějž vítězně vyšla Jana Bočánková.
V kategorii kajakářek - žákyň mladších - se na stupně vítězů svými výkony probojovala i Pavla Šedivá,
která skončila třetí. Na kajaku mezi ženami kralovala Lenka Vandasová a mezi veteránkami Jana
Lagnerová. 					
Za SK Domeček Jaroslava Kohoutovová

Již začala krajská soutěž mužů, kde si
nevedeme nijak zle. S dvěma výhrami,
jednou remízou a jednou prohrou okupujeme třetí příčku.
• FK Rašelina Soběslav
– Sokol Želeč 1:1 (0:1)
Branky: 76. K. Polišenský
- 22. Sokolt
• SK Jankov – FK Spartak
Soběslav 3:1 (3:1)
Branky: 14. Šebelka, 21. Mužík,
38. Smékal - 23. Žalda
• FK Spartak Soběslav
– TJ Dražice 4:1 (4:0)
Branky:16. K. Polišenský,
24. Dvořák, 40. a 45. (11) Bosnyak
• FK Tatran Prachatice
– Soběslav 0:4 (0:3)
Branky: 6. a 84. T. Mazouch,
32. Boháč, 35. Janoušek

Město Veselí n. L.
si vás dovoluje pozvat
na 16. ročník

cykloturistické jízdy
za poznáním
Veselských blat
v sobotu 21. května
Start mezi 7 až 9 hodinou od
„Hokejky“ ve sportovním areálu,
dojezd do 17 hodin na místo startu.
Trasy:
• 35 km (tradiční po GREENWAY
selského baroka)
• 30 km (pro celou rodinu
na Pecák)
• 58 km (hlavní trasa přes Blata
na Pecák)
Více informací získáte
na www.veseli.cz, případně
na tel. 381 548 180.
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KRASOVYSTOUPENÍ SE DIVÁKŮM OPĚT LÍBILO

Chtěli bychom poděkovat našim členům Krasobruslařského klubu Soběslav
za krásné vystoupení pro MŠ, ZŠ a veřejnost, které sklidilo bouřlivý potlesk
a velké uznání. Děkujeme také našim skvělým maminkám a trenérkám za podporu.
Malí či velcí diváci mohli na ledě zhlédnout volné jízdy na písničky od Zdeňka
Svěráka a Jaroslava Uhlíře a na závěr se potěšit pohádkou „O dvanácti měsíčkách“. V pohádce krásně zabruslily, od těch nejmenších v roli malých ledových
vloček, až po členky nejstarší v rolích macechy a Holeny. Vystoupením jsme se rozloučili s ledovou
sezonou a pokračujeme již pouze baletem a „suchou přípravou“ v tělocvičnách či venku. Některé naše
závodnice budou i nadále dojíždět za ledem do Českých Budějovic, kde se pod vedením našich trenérek
budou pilně připravovat na další závodní sezonu.
Jako poděkování všem našim členům za skvělou reprezentaci klubu a jejich přístup ke sportu plánujeme na zakončení celé „krasosezony“ společné posezení s rodiči u ohně se soutěžemi a hrami pro děti.  
KK Soběslav

Velikonoční turnaj
v kuželkách se povedl
Dne 2. 4. 2016 se konal Velikonoční
turnaj v kuželkách pro neregistrované
hráče.
Všichni předvedli kvalitní výkony
a ti nejlepší byli odměněni cenami
od sponzorů, kterým moc děkuji.
O příjemný pobyt v kuželně se postaral oddílový prezident Míra Dubský.
Výsledky:
Muži:
1. KOVÁČIK Zdeněk 211
2. PAVLÍČEK František 210
3. MOC Josef 210
Ženy:
1. MAREDOVÁ Dana 203
2. CHALAŠOVÁ Vendula 157
3. PETRÁSKOVÁ Zina 152
Děti:
1. NĚMEC Petr 85
2. NĚMEC Pavel 75
3. PETRÁSEK David 59
Děkuji sponzorům:
TJ Spartak Soběslav, Grena a.s.
Pavel Němec

Úspěšný závěr sezony stolních tenistů DDM Soběslav
V březnu byly ukončeny dlouhodobé soutěže stolních tenistů v Jihočeském kraji a okrese Tábor. Družstva DDM Soběslav v nich
uhájila dobré pozice.  A-družstvo mužů zvítězilo v Krajském přeboru B v sestavě Václav Matějů, Tomáš Hložek, Petr Novotný, Filip
Vondruška, Dominik Šimota a Vilém Klabík a postupuje do Jihočeské divize mužů. Ostatní družstva B, C a D ve svých soutěžích
(Krajská soutěž, Okresní přebor, Přebor Táborska neregistrovaných
II) udržela umístění uprostřed tabulky a zachránila svou účast i pro
příští sezonu 2016 - 2017.
V soutěžích mládeže si úspěšně vedlo především družstvo mlad-

Foto: Družstvo mladších žáků ve složení Petr Urban, Martin Holub
a Ladislav Dobiáš s medailemi za vítězství v KP družstev mladšího žactva
v Kaplici

ších žáků v sestavě Ladislav Dobiáš, Martin Holub
a Petr Urban, které dne
19. 3. v Kaplici pod vedením
trenéra Josefa Holuba překvapivě vybojovalo 1. místo
v Krajském přeboru družstev mladších žáků. Dorostenka Táňa Vodáková vyhrála dne 20. 3. 2016 Krajský
přebor dorostenek v Českých Budějovicích a bude
reprezentovat Jihočeský kraj Foto: Táňa Vodáková s pohárem vítězky
na přeborech ČR dorostu KP dorostenek
30. 4. – 1. 5. 2016 v Čeladné.
Na stejném turnaji obsadil Tomáš Hložek v jednotlivcích 3. místo
a se spoluhráčem Dominikem Šimotou byl 2. ve čtyřhře, s Táňou Vodákovou 2. ve smíšené čtyřhře. Ta obsadila další 2. místo
ve čtyřhře dorostenek se spoluhráčkou Janou Michálkovou ze Studené. Tyto úspěchy jsou příslibem do další sezony, ve které by chtěli
stolní tenisté DDM Soběslav udržet svou účast v Divizi mužů a dále
obsazovat čelní příčky v kategoriích mládeže v Jihočeském kraji.
Dne 16. 4. uspořádal oddíl stolního tenisu DDM Soběslav závěrečný turnaj sezony, kterého se zúčastnilo 21 hráčů – členů oddílu a pozvaných z okresu Tábor. V jednotlivcích zvítězil nestárnoucí Arnošt
Pražák z Veselí n. L. před Tomášem Hložkem, Petrem Novotným
a Jaroslavem Lachoutem z VS Tábor. Čtyřhru vyhráli mladíci
Tomáš Hložek a Petr Novotný před dvojicí Oldřich Vondruška
a Josef Holub. Soutěž útěchy vyhrál Josef Holub před Pavlem Hložkem, třetí byla Táňa Vodáková a Richard Jehně z VS Tábor. Turnaj byl zdařilou tečkou za úspěšnou sezonou stolních tenistů DDM
Soběslav.                                                   Pavel Hložek, předseda oddílu
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Záchranáři poprvé v Mladé Boleslavi
9. 4. 2016 se v Mladé Boleslavi sešli mladí Vodní záchranáři
na 1. ročníku Jarní ceny.
Za účasti 167 startujících se zde bojovalo o body do nominační tabulky
pro letošní Mistrovství světa.
Za Vodní záchrannou službu Soběslav se účastnilo12 členů. Vyplavali
si kvalitní časy i umístění. Potvrdili tím zvyšování formy a práci na trénincích.
V bojovné atmosféře si zajistili: 1. místo: Michal Novotný, Martin Tlustý se štafetou Brna-střed, 2. místo: Zuzana Matějčková
se štafetou Brna-střed, 3. místo: Drhovská Bára, 4. místo: štafeta muži
(Novotný M., Trska, Plachý, Chlumecký), 5. místo: Rostislav Plachý,
6. místo: Rosalie Plachá, Jan Novotný, 7. místo: Jakub Chlumecký, Martin
Tlustý, 8. místo: Matějčková Zuzana, 9. místo: Anna Tomancová, 10. místo:
David Trska, 12. místo: Žofie Multušová, 15. místo: Martin Žatecký.
V květnu čeká mladé záchranáře od 7 do 18 let Mistrovství České republiky mládeže v záchranném sportu, tradičně konané v Sokolově. Držíme
palce, ať jim výkonnost vydrží a vynaložené úsilí přinese opět kvalitní výsledky.
Zdena Šrůtová, VZS Soběslav

Autor foto: Petr Vítek
Zleva dole: Anna Tomancová, Bára Drhovská, Jakub Chlumecký, Rosalie
Plachá, Jan Novotný,   Zuzana Matějčková, Žofie Multušová, Zdena Šrůtová,
Zleva nahoře: Michal Novotný, Martin Žatecký, Martin Tlustý, Rostislav
Plachý, David Trska

Nový ceník inzerce v Soběslavské hlásce
Již od č. 7/2016!
Jednotné rozměry! Nová cena! Změna termínu uzávěrky!
Z důvodu sjednocení a zpřehlednění inzertních stránek
zpravodaje Soběslavská hláska bude od 1. 7. 2016 přistoupeno
k jednotné úpravě inzerátů v rámečku s pevným nastavením
formátu ve variantách:
- násobky jedné osminy stránky
- násobky jedné devítiny stránky
Rozměry inzerátů v rámečku včetně ceny jsou uvedeny
v tabulce.
Při opakování se poskytuje sleva 10 %.		
Cena řádkové inzerce je 20 Kč/35 znaků.
Akceptovaný formát inzerce je PDF, případně TIFF A JPEG.
Inzeráty ve formátech TIFF a JPEG musí být vyhotoveny
s rozlišením 300 dpi v barevném modelu CMYK nebo
v odstínech šedi.
Upozorňujeme inzerenty na:
1. striktní dodržování formátů inzerátů v rámečku
2. termín uzávěrky inzerce do 10. dne v měsíci, resp. do 5. dne
v měsíci prosinci

Formát

Výška
(mm)

93

  64

550

93

132

1.080

93

200

1.600

93

268

2.100

190

  64

1.080

190

132

2.100

190

200

3.050

190

268

4.000

  61

87

470

  61

178

920

  61

268

1.370

126

87

920

126

178

1.800

126

268

2.700

190

87

1.370

190

178

2.700

190

268

4.000

NÁSOBKY JEDNÉ
OSMINY STRANY A4

NÁSOBKY JEDNÉ
DEVÍTINY STRANY A4

UZÁVĚRKA INZERCE SOBĚSLAVSKÉ HLÁSKY PRO
č. 7/2016 JE DO 10. 6. 2016!
INZERÁTY JIŽ BUDOU ÚČTOVÁNY DLE NOVÉHO
CENÍKU PLATNÉHO OD 1. 7. 2016!

Cena
inzerátu
(Kč)

Šířka
(mm)

Ceník inzerce je platný od 1. 7. 2016!

“ Fyzioterapie “

(masáže, baňkování, tejpování)
Provozovna:
Sídliště Svákov 793
Soběslav 39201
Pracovní doba: dle telefonické rezervace

Tel: 792 302 406

VÝKUP
KOŽEK
Pondělí
2. května 2016
u KDMS, Jirsíkova ul.
v době mezi
12.00 – 14.20 hod.
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Přijmeme nové zaměstnankyně
do pracovního poměru

Naše stavebniny
jsou tu pro Vás

STAVEBNINY BÍNOVÁ

prodavačka potravinářského zboží
Požadavky:
•
•
•
•
•

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

praxe výhodou
dvousměnný provoz, pracovní doba 6.00 – 18.00 hod.
prodejna potravin - úsek s uzeninami,
pokladní, nástup možný ihned,
trvalý pracovní poměr nebo dohodou.

- tvárnice Ytong                  cihly Pichler, Heluz
- omítkové směsi                polystyreny
- fasádní systém Baumit    vaty Knauf, Schwenk
- EKO komíny                     kari sítě, roxory
- zámková dlažba Best       KB BLOCK
- sádrokartony

Kontakt:
e-mail: trio.sobeslav@seznam.cz
tel. 381 521 158
Bližší informace v prodejně u paní Dany Laňkové.

Rozšířená prodejna
Zednické nářadí, špachtle, štětce, válečky, montážní pěny,
silikony, penetrace, tekuté lepenky, hmoždinky, vertex, APU
lišty, ochranné pomůcky, pásky krepové, UV, AL, výstražné,
folie, kolečka, vědra, kalvasy.

Po – Pá
So

7.00 – 16.00 hod.
7.30 – 11.00 hod.

Potřebujete střechu - Pořiďte u nás KM - BETU.
Super slevy na tyto tašky po celý rok

KAMENICTVÍ KAREL CHURÁČEK
•

•
•
•
•
•

Výroba a prodej žulových pomníků (které
máme skladem a vystavené = AKČNÍ CENA!!!
a krátká doba dodání)
Přebrušování a opravy původních pomníků
Obnova nápisů, zhotovení přípisů
Prodej doplňků - vázy, svítilny, urny, schránky,
šachty, trojúhelníky, mísy
Výroba stupnic, parapetů
Prodej grilovacích kamenů
Provozovna: Veselí nad Luž., Hlinice 76
Prodejna: Soběslav – Květinka na hřbitově
Přizpůsobíme svůj čas Vašemu!
Schůzky jsou nezávazné.

VOLEJTE: 731 164 363
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupě:
• Koupíme dům, byt, nebo chatu v Soběslavi a okolí.
Tel. 776 092 862.
• Koupím byt v Soběslavi. Tel. 601 561 420.
• Koupím garáž v Soběslavi, nejlépe Na Moskvě nebo u Penny.
Tel. 601 561 420.
• Koupím garáž Na Moskvě nebo u Penny. Tel. 797 991 227.
• Koupím obrazy českých a jihočeských malířů, staré mince
a bankovky, vojenské a myslivecké předměty - šavle, tesáky,
helmy, odznaky, uniformy a podobné. Můžete nabídnout i jiné
staré věci – hodiny, sklo, nábytek. Tel. 722 777 672.

Prodej:
• Nemovitosti – www.inrekareality.cz.
• Prodám elektrokolo – skútr, model PRINCE. Tel. 723 937 895.
• Prodám dům v Soběslavi po opravě, 4 byty tržně pronajato, čistý
měsíční výnos 11 000 Kč. Cena 1 500 000 Kč, Tel. 603 442 474.
• Prodám zahradu s dřevěnou chatkou v lokalitě Pilát.
Elektřina zavedena, cena dohodou. Tel. 739 235 722.
• Prodám 2 byty v klidné části Soběslavi, každý 2+1 se zahradou.
Možno prodat zvlášť i dohromady. Více info na tel.: 776 560 275.
• Prodám motorovou pilu Husquarna 235E, minimálně používaná,
cena dohodou. Tel. 606 317 743.
• Prodám skútr YUKI5 Sped, modrá metalíza, rok výroby 2007,
dobrý technický stav. Cena dohodou. Tel. 739 640 752.
• Prodám řadovou garáž v Soběslavi u Penny. Tel. 774 449 586.

Ostatní:
• Hledám spolehlivou pečovatelku ze Soběslavi pro pravidelnou
výpomoc (cca 1 až 2 x týdně) při péči o mou maminku, která má
problém s chůzí. Tel. 736 687 050.
• Přijmeme brigádníky na občasnou výpomoc na obsluhu
a do kuchyně, malá restaurace, celoročně. Tel. 728 854 844.
• Pronajmu garáž v centru Soběslavi u náměstí. Tel. 721 343 399.
• Pronajmu malý byt v Soběslavi 5 500 Kč/měsíc se vším!
Tel. 603 442 474.

Prodej řeziva – krovy, latě,
pergoly, prkna,
pořez kulatiny
Pavel Havelda, Sviny 45
Tel.: 777 112 127
možnost dopravy: traktor, vlek
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ú A
ZDprava KCE
AR drápk
M ů
A
Michala Bartáková

Stříhání a kosmetická
úprava psů
• stříhání • epilace • úprava drápků
• trimování hrubosrstých plemen

tel.: 605 287 444

Vyjímečné slevy do vyprodání zásob.

sklad Soběslav
tel.: 381 521 253
602 480 433
www.UhliJambor.cz • Jambor.uhli@seznam.cz
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Půjčovna svatebních
a společenských šatů

MONIKA
Výprodej svatebních, dívčích šatů
a chlapeckých obleků nadále trvá.
Nově: svatební šaty větších velikostí,
společenské šaty,
pánské obleky “SLIM”
Tř. Čs. armády 213/II, Veselí nad Lužnicí
Tel. 723 512 899
ČT 17-19 h, jinak po tel. domluvě
www.pujcovna-monika.cz

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
Tel.: +420 605 163 108
KANCELÁŘ:

tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav (budova pošty, 1. patro)

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz

POSKYTOVÁNÍ
technických služeb
Libor Dvořák
391 55 Chýnov
Tel.: 607 255 383
• Údržba nemovitostí, spínání zdiva
• Stavební zámečnictví

• Zámečnické práce
• Svářečské práce

SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ
ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ
DŘEVO
Délka polen 25 - 50 cm dle přání
zákazníka
Dřevina: smrk, borovice, bříza

Tel. 381 521 169
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www.musobeslav.cz
hlaska@musobeslav.cz

Soukromá farma
v Mokré u Soběslavi
vás zve v měsíci červnu na
SAMOSBĚR JAHOD
www.jahodymokra.cz
tel. 721 293 859
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Inteligentní
kamerové systémy
Kamerové systémy pro firemní areály
i rodinné domy
Městské kamerové systémy
Systémy s inteligentními, analytickými
a statistickými funkcemi
Monitorování dopravy a rozpoznávání SPZ
Elektronické zabezpečovací systémy

JHComp s.r.o.
sídl. U Nádraží 1140/II
Jindřichův Hradec
tel.: 384 325 158
info@jhcomp.cz

www.jhcomp.cz/kamery

Konzultant zdravé výživy
Miroslav Němec
V květnu se konzultace nekoná.

květen 2016
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ČESKÉ BUDĚJOVICE NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

7.490,Souprava ratanového balkonového nábytku Olivia

2.590,Stolní gril KINGSTONE EASY 32

souprava obsahuje: 2x křeslo, 1x stolek (100 x 60 cm), moderní
design, kvalitní hliníková konstrukce, výplet odolný a stálobarevný
PE-ratan, barva šedá

během 3 minut připraven ke grilování, bez jisker z hořícího uhlí,
snadná údržba i transport, různé barvy, rozměr ø 35 x v 24,5 cm,
grilovací plocha ø 32 cm

21.590,Plynový gril KINGSTONE Rock 455

4 regulovatelné hořáky, široký prosklený poklop, 2 grilovací plochy,
boční hořák, masivní konstrukce, rozměr cca 152 x 65 x 132 cm

vodo-odpudivý efekt

Kompletní set = bazén
+ schůdky + závěsná
kartušová filtrace

5.890,-

rozměr:
ø 350 x v 90 cm

Bazénový set NEW SPLASHER

s robustní ocelovou stěnou (cca 0,25 mm), vnitřní část bazénu z PVC fólie odolné proti
nepříznivým povětrnostním vlivům (cca 0,25 mm)

3.490,Písková filtrace Speed Clean ECO 30
pro objem bazénu do 20 m3, výkon 3,8 m3/ hod.,
12 kg pískové náplně, 3-cestný ventil, manometr,
připojení ø 32/ 38 mm

včetně motoru
a dálkového ovládání

Designová markýza

bílý rám konstrukce, materiál: polyester 280 g/ m2, s vodo-odpudivým
efektem, včetně adaptéru pro stropní a nástěnnou montáž
3,5 x 2,5 m 8.690,- 4 x 2,5 m 9.490,- 5 x 3 m 13.490,-

ČESKÉ BUDĚJOVICE, České Vrbné 2380, směr Plzeň tel.: 389 504 711-2 • Po – Pá 700 – 2100 hod., So – Ne 800 – 2100 hod.
Tato nabídka platí od 1. 5. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 5. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné
domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

www.bauhaus.cz

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 15. 5., pište nám na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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