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Občanské sdružení
Setkání s hudbou,
Kulturní dům města
Soběslavi,
ZUŠ Soběslav

SETKÁNÍ S HUDBOU V SOBĚSLAVI 4.7. – 14.7. 2013
Záštitu nad akcí převzal Ing. Jindřich Bláha, starosta města Soběslavi

cena 10,- Kč

KINO SOBĚSLAV

KONCERT LIVE
LACO DECZI
CELULA NEW YORK
Pondělí
1. července 19.00
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SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 11. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 28. května 2013
od 14.00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 11/143/2013

Rada města projednala návrh rozpočtového
výhledu města na roky 2014 až 2015 předložený vedoucí finančního odboru MěÚ paní
Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.

 Usnesení č. 11/144/2013

Rada města projednala změnu č. 2 (rozpočtové opatření) rozpočtu města v roce 2013 zpracovanou vedoucí finančního odboru MěÚ
paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje ji
zastupitelstvu města ke schválení.

 Usnesení č. 11/145/2013

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení města Soběslavi v roce 2013 dvěma
žadatelům v celkové výši 225.000,- Kč.

 Usnesení č. 11/146/2013

Rada města schvaluje vnitřní směrnici města
upravující postup při vymáhání pohledávek
předloženou tajemníkem MěÚ ing. Radkem
Bryllem s účinností od 1. 6. 2013.

 Usnesení č. 11/147/2013

Rada města bere na vědomí seznam nálezů,
které připadly do majetku města Soběslavi do
10. 5. 2013, předložený pracovnicí kanceláře
tajemníka slečnou Šárkou Kroupovou, a

Usnesení 12. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 11. června 2013 od 14.00
hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 12/154/2013

Rada města bere na vědomí průběh povodně
na řece Lužnici a Černovickém potoce v Soběslavi od 1. 6. do 9. 6. 2013 dle zprávy předložené tajemníkem MěÚ ing. Radkem
Bryllem.

 Usnesení č. 12/155/2013

Rada města na základě předání a převzetí
stavby „Soběslav – protipovodňová opatření“, které se uskutečnilo 29. 5. 2013 na MěÚ
Soběslav, souhlasí s uzavřením smlouvy o
výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě
stavby protipovodňového opatření mezi městem Soběslav a Povodím Vltavy, s. p., Praha,
na základě které bude město Soběslav bezúplatně využívat protipovodňová opatření na
řece Lužnici a přilehlé části Černovického
potoka v Soběslavi.

 Usnesení č. 12/156/2013

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce: „Výměna kanalizace v ulici Rašínova v Soběslavi“, které se
uskutečnilo 31. 5. 2013 od 13.00 hodin na
MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení
se stala firma Chališ, s. r. o., Tábor, za cenu
1.816.573,- Kč + DPH.

 Usnesení č. 12/157/2013

Rada města schvaluje výsledek výběrového

ukládá tajemníkovi MěÚ ing. Radku Bryllovi
zajistit zveřejnění seznamu nálezů a následný
odprodej věcí v souladu se schválenou směrnicí města.

 Usnesení č. 11/148/2013

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na výrobu a tisk knihy Pohledy soběslavské – díl třetí v nákladu 2 000 ks, které se
uskutečnilo 27. 5. 2013 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala Tiskárna
Karmášek, s. r. o., České Budějovice, za cenu
394.257,- Kč + DPH.

 Usnesení č. 11/149/2013

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele stavebních úprav Základní školy Komenského Soběslav zaměřených na odstranění vlhkosti, které se
uskutečnilo 22. 5. 2013 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Radek Bouška, Chotoviny, za cenu 441.913,Kč + DPH.

 Usnesení č. 11/150/2013

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce: „Zhotovení injektážní clony v
objektu Základní školy Komenského Soběslav“, který se uskuteční 10. 6. 2013 od 13.30
hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové: Mgr. Vladimír Drachovský - místostarosta, Ladislav Bleha – člen ZM, Kamil
Modl – člen RM, Mgr. Jar. Koldan – ředitel
ZŠ Komenského ul., Jiří Weber – pracovník
OVRR MěÚ - hlas poradní
náhradníci: Ing. Jindřich Bláha – starosta,
řízení na dodavatele akce: „Sanace kanalizací
v ulici Luční a Mrázkova v Soběslavi“, které
se uskutečnilo 31. 5. 2013 od 13.30 hodin na
MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení
se stala firma REVAK, a. s., Litoměřice, za
cenu 1.998.700,- Kč,- Kč + DPH.

 Usnesení č. 12/158/2013

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce: „Zhotovení injektážní clony v objektu Základní školy Komenského Soběslav“, které se uskutečnilo 10. 6.
2013 na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového
řízení se stala firma PLASTPO, s. r. o., Tá2
bor, za cenu 2.843,- Kč/m + DPH.

 Usnesení č. 12/159/2013

Rada města na základě poptávkového řízení
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi
městem Soběslav a firmou Univers Tech,
s. r. o., Kladno, na dodávku a montáž rolety
pro zabezpečení vstupu do objektu školy
v budově čp. 56/III na Školním náměstí v Soběslavi za cenu 65.062,- Kč vč. DPH.

 Usnesení č. 12/160/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
věcném břemeni mezi městem Soběslav a
manželi Klípovými, Soběslav, na zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes pozemky parc. č. 2168/4 a 2168/1 v k. ú. Soběslav,
které jsou ve vlastnictví města, z důvodu zajištění přístupu k lávce přes řeku Lužnici a k
MVE Špačkův mlýn II ve vlastnictví manželů Klípových.
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Mgr. Pavel Lintner – člen ZM, Mgr. Alena
Krejčová – členka RM, Mgr. Josef Novotný –
ZŠ Komen. ul.

 Usnesení č. 11/151/2013

a) Rada města bere na vědomí vzdání se pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Soběslav, Nerudova
278, paní Ivany Bártové k 31. 8. 2013.
b) Rada města ukládá vedoucí odboru organizačního a správy majetku MěÚ paní Věře
Hanzalové zajistit v souladu s ustanovením
§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, a na základě vyhlášky č.
54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění,
vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřské školy Soběslav, Nerudova 278.

 Usnesení č. 11/152/2013

Rada města souhlasí s uzavřením pojistné
smlouvy mezi městem Soběslav a Českou pojišťovnou, a. s., Praha, kterou se řeší nový limit
pro pojištění skel a výloh v budovách v majetku města pro rok 2013 za cenu 823,- Kč.

 Usnesení č. 11/153/2013

Rada města souhlasí s účastí místostarosty
města Mgr. Vladimíra Drachovského, tajemníka MěÚ ing. Radka Brylla, ředitelky MŠ
Duha Mgr. Aleny Krejčové a ředitele KDMS
Mgr. Petra Valeše na Dnech Sabinova v partnerském městě Sabinov ve Slovenské republice ve dnech 12. – 14. 6. 2013.

 Usnesení č. 12/161/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce „Soběslav, Riegrova –
přípojka kNN“ na pozemcích parc. č. 3856,
3855/2 a 4022/68 v k. ú. Soběslav, které jsou
ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 12/162/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
nájmu nebytových prostor a umístění kogenerační jednotky mezi městem Soběslav a
E.ON Trend, s. r. o., České Budějovice, na
umístění kogenerační jednotky o výkonu 48
kWe včetně příslušenství v kotelně objektu
čp. 401/II v ulici Nová v Soběslavi (TJ Spartak Soběslav). Smlouva bude uzavřena na
dobu určitou do 31. 12. 2028.

 Usnesení č. 12/163/2013

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 4
ke smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 3. 4.
2006 uzavřené mezi městem Soběslav a TJ
Spartak Soběslav, kterým se řeší umístění kogenerační jednotky o výkonu 48 kWe včetně
příslušenství v kotelně objektu čp. 401/II
v ulici Nová v Soběslavi.

 Usnesení č. 12/164/2013

Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 9/122/2013 ze dne 30. 4. 2013 a z důvodu
pokračování na str. 3

červenec 2013

INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
dokončení ze str. 2
odstoupení vítězné firmy - ing. Karel Kratochvíl, Soběslav, souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
TZB projekt, spol. s r. o., Tábor, na zhotovení
průkazů energetické náročnosti budov ve
vlastnictví města Soběslavi za cenu 60.000,Kč + DPH.

 Usnesení č. 12/165/2013

Rada města souhlasí s poskytnutím finanční
částky ve výši 3.000,- Kč ze schváleného rozpočtu města v roce 2013 na úhradu části nákladů spojených s účastí folklorního souboru
Soběslavský ráček na Jihočeském folklorním
festivalu v Kovářově a Krajské přehlídce dětských folklorních souborů v Českých Budějovicích.

 Usnesení č. 12/166/2013

Rada města jmenuje komisi pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Soběslav,
Nerudova 278, v následujícím složení:
Ing. Jindřich Bláha – starosta města - za zřizovatele, Mgr. Petr Lintner – člen RM - za
zřizovatele, Ludmila Tomanová – Krajský
úřad České Budějovice, Mgr. Alena Krejčová – odborník v oblasti státní správy a typu
příslušné školy, Hana Vacková – pedagogický pracovník školy, Mgr. Dana Machová –
Česká školní inspekce, Irena Klečatská – pracovnice OOSM MěÚ Soběslav

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 19. června 2013
od 18.00 hodin v malém sále Kulturního
domu města Soběslavi

 ZM 14/120/2013

Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi na rok 2013 – rozpočtové opatření č. 2/2013 – v předloženém
znění.

 ZM 14/121/2013

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru
– vysokotlakého kompresoru v hodnotě
106.964,- Kč vč. DPH České republice – Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje.

 ZM 14/122/2013

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový
výhled města Soběslavi na roky 2014 až 2015
v předloženém znění.

 ZM 14/123/2013

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 14/124/2013

1) Zastupitelstvo města schvaluje prodej poŽadatel

Adresa objektu, na
který se půjčka vztahuje

2

zemků parc. č. 1823/15 o výměře 9 m , parc.
2
č. 1823/16 o výměře 81 m a parc. č. 1823/17
2
o výměře 22 m v k. ú. Soběslav manželům
Hubertovi a Ireně Lintnerovým, Soběslav, za
2
cenu 94,- Kč/m .
2) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků pod stavbami parc. č. 1825/3 o výměře
2
2
189 m a parc. č. 1825/5 o výměře 44 m v k. ú.
Soběslav Českému rybářskému svazu, místní
2
organizace Soběslav, za cenu 94,- Kč/m .

 ZM 14/125/2013

Zastupitelstvo města schvaluje koupi poze2
mku KN parc. č. 2151/67 o výměře 917 m
v k. ú. Soběslav od pana Františka Líkaře,
2
Planá nad Lužnicí, za cenu 120,- Kč/m .

 ZM 14/126/2013

Zastupitelstvo města schvaluje koupi poze2
mku KN parc. č. 2569/7 o výměře 8.033 m
v k. ú. Soběslav od pana Miroslava Kopečné2
ho, Švýcarsko, za cenu 30,- Kč/m .

 ZM 14/127/2013

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru pozemku KN parc. č. 1772/2 v k. ú. Soběslav
2
o výměře 11 m od pana Libora Hynka, Soběslav.
Částka Kč
50 000,-

Martin Wojtěch
Petra Wojtěchová Poršová
Veselí nad Lužnicí

Jungmannova 353/III
Soběslav

 Usnesení č. 12/167/2013

Rada města bere na vědomí informaci starosty města z jednání valné hromady Sdružení
pro výstavbu dálnice D3, které se uskutečnilo
10. 6. 2013.
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50 000,-

75 000,Helena Kroupová
Chlebov

Chlebov 32
Soběslav

50 000,-

Účel
vybudování WC, koupelny nebo
sprch. koutu a jejich rekonstrukce
rekonstrukce stávajícího otop.
systému, přechod z vytápění
tuhými palivy na vytápění
plynové, solární
opravy střech domů nejméně
v rozsahu výměny střešní krytiny
vybudování WC, koupelny nebo
sprch. koutu a jejich rekonstrukce

Protipovodňová opatření
Ve středu 29. 5. 2013 byla předána stavba
protipovodňových opatření na řece Lužnici a
přilehlé části Černovického potoka. Výstavba
protipovodňových opatření trvala necelý rok a
na základě výsledku výběrového řízení byla jejím generálním dodavatelem firma Hochtief,
a. s. Investorem stavby bylo Povodí Vltavy, s.
p., na návrh města Soběslavi. Stavba byla financována z prostředků Ministerstva zemědělství
za přispění fondů Evropské unie a vyžádala si
finanční náklady ve výši 46 mil. Kč. Ochranné
zdi, zemní hrázky, mobilní hrazení a spodní
stavby jsou stavěny na padesátiletou vodu s malou rezervou. Pro představu - padesátiletá voda
odpovídá povodni v roce 2006. Manipulaci
s mobilním hrazením zajišťují hasiči, kteří prováděli také jeho zkušební instalaci dne 11. 4.
2013. Protipovodňová opatření jsou doplněna
třemi výkonnými čerpadly, která čerpají dešťovou vodu a vodu z podzemních průsaků za
ochranné zdi Černovického potoka a řeky Lužnice. Předáním stavby bylo završeno desetileté
úsilí o jejich realizaci, které bylo iniciováno katastrofální povodní v roce 2002. V době předání
protipovodňových opatření ještě nikdo netušil,
že za necelý týden projdou zátěžovou zkouškou

– skutečnou povodní na řece Lužnici. Ta začala
1. 6. a v tomto čísle Hlásky ji podrobně popisuje
tajemník MěÚ ing. Radek Bryll. Povodeň tedy
vystavila realizovaná protipovodňová opatření
ostré zkoušce a mohu konstatovat, že skutečně
fungují a ochránila naše město a občany před
škodami, které známe z let 2002 a 2006.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravě a realizaci protipo-

vodňových opatření, a zároveň všem, kteří věřili, že jejich výstavba má smysl. Děkuji především členům krizového štábu, povodňové
komise, jednotlivým složkám integrovaného
záchranného systému, pracovníkům Povodí Vltavy a dobrovolným hasičům ze Soběslavi a
z Nedvědic za provádění záchranných prací
v průběhu letošní povodně.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města
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Zprovoznění dálnice D3
V době, kdy budou čtenáři Hlásky číst tento
článek, bude již s největší pravděpodobností
zprovozněn úsek dálnice D3 v úseku Tábor –
Soběslav – Veselí nad Lužnicí. Stavba dvacet
pět kilometrů dlouhého úseku dálnice, která trvala téměř tři roky a vyžádala si náklady ve výši
cca 10,5 miliardy Kč, uleví všem městům na trase a konečně skončí nepříjemné dopravní zácpy.
Pro Soběslav znamená zprovoznění dálnice především zklidnění na komunikaci E55, která dělí
město na dvě části a jejíž přechod je zejména
v letních měsících velmi nebezpečný. Dálnice
zároveň umožní lepší napojení města na státní
dopravní infrastrukturu a je příležitostí pro příchod nových podnikatelů do průmyslové zóny
v jejím okolí.
Rád bych touto cestou poděkoval předsedovi
Sdružení pro výstavbu D3 a našemu senátorovi
Mgr. Pavlu Eybertovi za neutuchající úsilí o
realizaci uvedeného úseku dálnice.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

Dozvěděli jsme se na
městském úřadu
· Uskutečnila se výměna vstupních dveří na zá-

kladní škole E. Beneše. Dále probíhá sanace
zdiva školy v ulici Komenského.
· Realizují se opravy chodníků ve městě, opravy proběhly v ulicích Vrchlického, Svákovská, Chvalovského nábřeží, Lužická.
Opravuje se krov a statické zajištění západního
křídla hradu.
· V červnu bylo dokončeno parkoviště před objektem hradu (knihovny) v ulici Horní Příkopy. (viz foto)
· Započala oprava topného systému sídliště na
náměstí spočívající v přechodu ze čtyřtrubkového na dvoutrubkový systém a osazení objektových předávacích stanic.

Povodeň – červen 2013
Sobotní ráno 1. 6. 2013 se na první pohled nijak nelišilo od jiných dní. Snad jen s výjimkou, že
tento den se slaví jako Den dětí a kromě jiných
akcí pořádal ČRS MO Soběslav na Černovickém
potoce v Soběslavi dětské rybářské závody.
Odpolední hodiny a noc ze soboty na neděli
však situaci výrazně změnily. Zhruba ve 14 hod.
začalo pršet a déšť postupně nabíral na intenzitě.
Hladina Černovického potoka začala rychle
stoupat a v neděli v 9.00 hod. dosáhla výšky 180
cm, tedy 3. stupně povodňové aktivity. Rovněž
řeka, vydatně zásobená přítoky, překročila
během dopoledne výšku 240 cm, tedy 2. SPA.
Na základě prognóz vývoje hladiny řeky
bylo ještě dopoledne rozhodnuto namontovat
mobilní protipovodňová hrazení. Montáž zajistili členové Sboru dobrovolných hasičů Soběslav a členové Hasičského záchranného sboru
Soběslav. S dopravou zábran pomohli pracovníci Správy města Soběslavi, s. r. o. V neděli večer
se poprvé sešla i Povodňová komise města
Soběslavi.
V důsledku stoupající hladiny řeky a trvajícího deště došlo během pondělí k nahromadění
dešťové vody v kanalizaci města. Na určená
místa byla proto přepravena výkonná čerpadla
dodaná městu v rámci realizace protipovodňových opatření. Jejich obsluhu zajišťovali členové SDH Soběslav. Čerpadla dokázala po celou
dobu odčerpávat přebytečnou vodu z kanalizačních sběračů do potoka, a tak zabránila zaplavení zahrad a domů v okolí potoka a řeky. Svoji
úlohu splnila čerpadla i u restaurace Paluba.
Řeka Lužnice kulminovala ve středu
4. 6. 2013 na výšce hladiny 330 cm a průto3
ku 222 m /sec.

Poděkování
Povodeň se řadí mezi přírodní katastrofy a těžko člověku bránit se její síle a náhodnosti. Je
proto chvályhodné, pokud se provádějí proti nim různá opatření. Pokud jsou tato opatření navíc
účinná, je to úžasné. Při hrůze, kterou jsme viděli v televizi, jsme se strachem vycházely a obcházely Soběslav a teprve nyní jsme si povšimly, jak globálně a s předstihem se město na ně připravovalo. V místech, kde jindy obyčejné tání způsobovalo zaplavení, bylo i při povodni sucho.
Nezalila se E55, Černovický potok zůstal ve svém zvýšeném korytě a park u sv. Marka byl
průchozí. Všem, kteří se podíleli na ochraně města, patří náš dík.
Dagmar Čížková, MUDr. Yvetta Fialová, Mgr. Eva Jakešová

Další problémy přinesly vydatné bouřky
v sobotu a v neděli 8. a 9. června. Nás zasáhly
především bouřky z neděle na pondělí. Zaplavena byla křižovatka ul. Wilsonova a Obchodní,
v noci byla opět instalována čerpadla na kanalizačních sběračích. Největší škody byly zaznamenány v místní části Nedvědice a v Mokerských
strouhách.
Jen díky zásahu Policie ČR a HZS Tábor se
podařilo zachránit lidské životy dvou občanů
našeho města, jejichž auto strhla do potoka valící se voda z Mokerských struh.
Díky velkému množství vody nahromaděné
v rybnících na povodí řeky Nežárky a Lužnice
klesala voda velmi pomalu.
Tato povodeň, stejně jako každá jiná, přinesla spoustu práce pro mnohé z nás při organizaci
činnosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému (hasiči, policie, SDH, …) a
při likvidaci způsobených škod, které se někde
budou napravovat velmi dlouho.
Rád bych touto cestou poděkoval celému
Sboru dobrovolných hasičů Soběslav v čele s p.
Jiřím Šustrem, stejně jako ostatním pracovníkům úřadu a dalších organizací, kteří se podíleli
na ochraně našeho města před touto povodní.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ

červenec 2013

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

Narození:
Jan Reichel
Miroslav Drs
David Koblic
Lukáš Mareček
Tadeáš Straka
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

Dne 26.6.2013 uplynulo smutných 15 let, kdy
nás opustila naše milovaná a drahá maminka,
babička a prababička
paní Anežka Křesinová ze Soběslavi.
S láskou vzpomínají syn Václav
a dcery s rodinami

Úmrtí:
Josef Koliha
Anežka Hejlová
Vladislav Malknecht
Marie Landsteinová
Marie Pokorná
Oldřich Jindra
Marie Ondřejová
Rostislav Plachý
Stanislav Matuška
Anna Vrkočová
Karel Janeček
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Dne 26. 7. 2013 jsou to
již 2 roky, co nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek, bratr, strýc
pan Jaroslav Pospíšil.
Kdo jste ho znali, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná manželka Stanislava,
dcery Lenka a Lucie,
bratr Antonín a František s rodinami,
příbuzní, přátelé a kamarádi

Cesta za poznáním vedla do informačního střediska
Předškoláci z MŠ Duha poznávají své město a okolí. Ve
školce si vyrobili papírového
panáčka „Soběslaváčka“ a pak
se vydali na cestu podle mapy.
Hledali významné budovy a na
náměstí objevili zajímavý krámek s označením „íčko“.
Uvnitř v příjemném prostředí si
děti prohlédly letáky, mapy, turistické známky a další zajímavé předměty. Každý papírový
„Soběslaváček“ dostal na kabátek razítko s označením města.
Podle mapy se pak děti vydaly
zpět do MŠ.
-jk-

LETNÍ KOUPALIŠTĚ SOBĚSLAV
Dne 14. 6.2013 ve 14.00 hod. bylo otevřeno letní koupaliště. První víkend se počasí velmi vydao
řilo, teplota vody byla 24 C a v provozu jsou všechny bazény a atrakce.
Pro letošní rok připravujeme na úterý a čtvrtky od 17.00 do 19.00 hodin rezervaci třech plaveckých drah pro vytrvalostní plavání. V průběhu června bude probíhat plavecký výcvik základních
škol.
Pan Hořický, provozovatel bufetu, připravuje akce pro
děti i dospělé např.:
· 29. 6. Vysvědčení s ALGIDOU - zábavní odpoledne
pro děti - soutěže o spoustu dárků od ALGIDY
· 6. 7. Hudba k tanci a poslechu - Jarda Dvořák
· 13. 7. Plaveme s medvědem - soutěže o ceny
s “POMBÉR”
· 27. 7. Country "LUŇÁČCI" - rodinná country kapela
zve na podvečer s klasickými country hity
· 3. 8. Plaveme s ALGIDOU
· 10. 8. Turnaj - vodní fotbal + Woody toys
· 17. 8. Hudba k tanci a poslechu - Jarda Dvořák
· 1. 9. Ukončení prázdnin - ALGIDA + POMBÉR
Termín a čas uskutečnění akcí bude vždy, vzhledem k počasí, upřesněn. Budeme se těšit na hojnou návštěvnost a doufejme, že nám k tomu bude počasí nakloněno. Pro další informace sledujte
Správa města Soběslavi
naše stránky: www.letnikoupalistesobeslav.cz.

5
Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
jen láska, úcta a vzpomínky
v srdci zůstávají.
Dne 28. 7. 2013 uplynou 2
roky, co nás opustila paní
Ivana Pavlátová ze Soběslavi. Kdo jste ji
znali, věnujte jí spolu s námi tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná zarmoucená rodina
Dne 1.7.2013 uplyne rok,
co nás opustil milovaný
manžel, tatínek a dědeček pan Antonín Švec.
S láskou vzpomínají
manželka
a synové s rodinami

Navštivte nové
informační středisko
na náměstí Republiky 148
(naproti zastávce U Husa)
Získáte zde přehled o pamětihodnostech Soběslavi, ubytovacích a stravovacích možnostech, turistice, k dispozici jsou pohlednice, které
zájemcům můžeme označit speciálním razítkem
se znakem Soběslavi, informační brožury o našem městě, turistické štítky na hole, klíčenky,
odznaky, turistické známky, turistické vizitky,
keramické suvenýry, pamětní mince a další
upomínkové předměty.
Pro zájemce jsou denně zajištěny komentované prohlídky kostelů sv. Petra a Pavla a sv.
Víta na náměstí.
Provoz informačního střediska je v hlavní
sezoně denně, otevírací doba pondělí až neděle 9.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hodin. Telefon
601 339 095.
V červenci a srpnu je rovněž otevřena
denně od 9.00 do 17.00 h městská věž u kostela
sv. Petra a Pavla. Součástí prohlídky jsou expozice hodin ve „Věžním muzejíčku“ a výroby
zvonů.
Těšíme se na vaši návštěvu.
-jk-

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 306
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 10. 7. a 24. 7. od 13 do 17 h
Tel. 602 496 375
JUDr. Ing. Miroslav Nosek
advokát na Městském úřadě
nám. Republiky 59, Soběslav
každé pondělí od 12:00 do 16:30
malá zasedací místnost č. 307, 2. p.
tel. 777 794 871
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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

PŘEDPLATNÉ PODZIM 2013 - Kulturní dům Soběslav
· MANDARINKOVÝ POKOJ

Bratislavské hudební divadlo
Středa 25. září v 19.30 hod.
Francouzská komedie ve slovenském znění!

Divadelní představení plné espritu a šarmu nabízí příběhy lidí ve vtipných, anekdoticky vypointovaných jednoaktovkách s překvapivými
konci. Všechny se odehrávají v malém pařížském hotýlku a v záhadném pokoji, zvaném
mandarinkový, který má svůj vlastní příběh.
Mandarinkový pokoj dává prostor režisérovi i
hercům využít divadelní „řemeslo“ v nejlepším
slova smyslu. Všichni herci mají mnoho převleků (Maroš Kramár až osm!) a předvádějí bravurní herecký koncert. Herecky náročné dílko je
podané s lehkostí a humorem.
Hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol
Tapolský, Bibiana Ondrejková
· SHIRLEY VALENTINE

Divadlo ABC Praha
Středa 23. října v 19.00 hod.!
To prostě MUSÍTE VIDĚT!!!

O této hře se nedá mnoho napsat. Bravurní herecký koncert Simony Stašové Vás doslova přimrazí do sedadel. Budete s němým úžasem a
otevřenou pusou zírat na jeviště a hltat každý
její pohyb, každé gesto, každé slovo. Z jeviště
na Vás bude zářit to, čemu se říká opravdový
kumšt.
One woman show Simony Stašové. Shirley Valentine je jméno dívky, kterou ta současná, čtyřicetiletá matka rodiny a manželka počestného
občana, už dávno není. I když se musí starat
hlavně o to, aby život její rodiny žijící v Liverpoolu běžel ve vyježděných kolejích, sny a touhy té dívky, kterou kdysi byla, v ní zůstávají.
Snad proto podlehne návrhu své kamarádky a
udělá něco, co se od ní neočekává – odjede na
dovolenou do míst, kde se pěstuje vinná réva, do
Řecka. A tam začíná nový život, nové dobrodružství, všechno to, co už považovala za ztra-

cené. Bravurní komedie o hledání vlastní identity je určena nejen všem ženám středního věku,
které pomalu ztrácejí životní elán, ale i všem divákům, kteří mají rádi dobrou zábavu. Navíc je
skvěle napsané monodrama, v němž herečka
ztvárňuje nejen Shirley, ale zároveň všechny
postavy jejího mikrosvěta.
Hraje: Simona Stašová
· HLEDÁM MILENCE, ZN. SPĚCHÁ!

Divadlo Artur, Praha
Pondělí 25. listopadu v 19.30 hod.
Situační černá komedie!

Jaroslav je neúspěšný malíř po padesátce. Po
dvaceti letech manželství s podnikatelkou Miladou však na něj přišla druhá míza, a tak se schází
s mladou milenkou Anetkou. Se svou manželkou, která jej již ničím kromě peněz nepřitahuje,
by se nejraději rozvedl, ale pak by ztratil dobré
finanční zázemí. A mladé milenky, Anetka vůbec není výjimkou, jsou v tomto směru přece
dosti náročné a vynalézavé...
Jaroslav s Anetkou vymyslí variantu, jak se rozvést a přesto z toho získat dost peněz. Jaroslav
by měl svou ženu přistihnout při nevěře, přitom
vše zdokumentovat, a pak bude hračkou při rozvodu vysoudit polovinu majetku a její firmy. Aby měli milenci vše pod kontrolou, vyšlou
na Miladu podplacené milence-provokatéry.
A to by bylo, aby ji Jaroslav alespoň při jedné
nevěře nepřistihl!
Hrají: Jindra Kriegel, Bára Motlová/Míša Kuklová, Veronika Nová/Dominika Kadlčková, Miroslav Šimůnek, Jaroslav Šmíd/Václav Upír
Krejčí, Petr Jablonský
Změna programu vyhrazena!
Cena předplatného 780 Kč
V prodeji od června 2013
Již teď si, vážení předplatitelé, můžete zamluvit
svoje místa:
E-mail: jarka.palasova@seznam.cz,
tel. 381 524 261, 774 884 745

červenec 2013

Program KD Soběslav
– červenec 2013
· Pondělí 1.7. ......................................... 19.00

LACZO DECZI – CELULA NEW YORK –
KONCERT LIVE !
KINO Soběslav, vstupné 230 Kč
· Čtvrtek 4.7 – sobota 13.7.

Festival a letní kurzy komorní hudby
SETKÁNÍ S HUDBOU V SOBĚSLAVI,
KD, Galerie v kostele sv. Marka, sv. Vít,
vstupné dobrovolné
· Pátek 5.7. ............................................ 18.00

VERNISÁŽ – Soběslav - Passau:
Obrazy a keramické objekty,
Galerie v kostele sv. Marka
· Sobota – neděle 20.7 – 21.7.

19. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DECHOVÝCH HUDEB
KUBEŠOVA SOBĚSLAV 2013
Soběslav náměstí
· Pátek 2.8. ............................................ 18.00

VERNISÁŽ - Ladislav Hodný,
Galerie v kostele sv. Marka
Informace o pořadech a aktuálním dění v KD
Soběslav: www.kdms.cz

Taneční kurzy 2013
Taneční kurzy povedou opět manželé
Alena a Jaroslav Bolkovi z Milevska.

Začínáme v sobotu
7. září od 18 hodin.
Kurzovné je 1 300 Kč
(10 x sobota od 18 – 21 hod., Prodloužená
18 – 22 hod., Věneček 18 – 24 hod.
tj. celkem 12 sobot!)

Můžete se těšit na kurz stolování
(není povinný)!
Přihlášení si mohou již nyní zajít do kanceláře KD pro průkazku a zaplatit hotově
nebo můžete zaplatit i na účet KD Soběslav
č. 19–0044450257/0100 a po telefonické dohodě vám pošleme průkazku poštou.
Těšíme se na vás v září!

Letos si připomeneme 720. výročí první písemné zmínky o Soběslavi
Ta je tedy z roku 1293 a Soběslav již tehdy byla majetkem pánů z Rožmberka. Pokud byste se i vy chtěli aktivně celé slavnosti zúčastnit a doprovodit v gotickém kostýmu procesí pánů Alberta a Budislava z Harrachu nebo doplnit
družinu Jindřicha z Rožmberka, můžete si předem rezervovat k zapůjčení kostýmy z českokrumlovského fundusu, což vám velice rádi zprostředkujeme.
V Krumlově mají letos nově ušité gotické kostýmy, které čekají jen na vás!
Zájemci o aktivní účast a zapůjčení kostýmů se setkají začátkem září, přesný
termín naleznete v zářijové Hlásce nebo na webu KDMS, v kulturním domě,
k výběru velikostí a jednotlivých typů kostýmů a získání dalších informací o celé
slavnosti. Pouze si předem dovolujeme upozornit, že cena za půjčení kostýmu je
350 Kč.
J. Palasová

červenec 2013
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19. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
- KUBEŠOVA Soběslav 2013 - 20.7. - 21.7.
SOBOTA 20. 7. 2013 - NÁMĚSTÍ
· 13.00 hod.
· 13.50 hod.

KERAMIČKA, kapelník Petr Tõrõk
SOBĚSLAVSKÉ MAŽORETKY,
vedoucí souboru Miluše Moravcová, Vladimír Moravec
· 14.05 hod. DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ SOUBOR RÁČEK,
umělecká vedoucí Dana Moravcová
· 14.20 hod. TŘEBOŇSKÁ 12, kapelník Vladimír Stellner
· 15.10 hod. SOBĚSLAVSKÁ CHASA MLADÁ, umělecký vedoucí Vojtěch Hrůša
· 15.25 hod. VESELÁ SEDMA, kapelník Jan Sedlařík
· 16.15 hod. PERNŠTEJNKA, kapelník Vladimír Černý
· 17.05 hod. SKALANKA ZE ŠVIHOVA, kapelník Milan Valečka
· 17.50 hod. KŘÍDLOVANKA, kapelník Michal Chmelař
· 18.35 hod. PETINESCA SPATZEN, kapelník Heinz Baugerter/Švýcarsko
· 19.20 hod. JIŽANI, kapelník Miroslav Dvořák
· 20.10 hod. LIBKOVANKA, kapelník Zdeněk Beneš
· 21.00 hod. DECHOVÁ HUDBA BŘEZOVJANÉ, kapelník Josef Miškařík
· 22.00 hod. BABOUCI, kapelník Petr Shýbal
· 23.00 hod. VESELKA, kapelník Ladislav Kubeš
Program uvádí Alexander Hemala a Martin Hlaváček.

KONCERTY NEJEN NA BLATECH
· BORKOVICE 14.00 hod. KŘÍDLOVANKA, kapelník Michal Chmelař
· KLENOVICE 14.00 hod. SEBRANKA, kapelník Luboš Průša, um. vedoucí Ludvík Merta

NIEDERÖSTERREICH MUSIKANTEN MIT MARTINA, kapelník Herbert Grill/Rakousko

· MEZNÁ 14.00 hod. SKALANKA ZE ŠVIHOVA, kapelník Milan Valečka
· TUČAPY 14.00 hod. VESELKA, kapelník Ladislav Kubeš

MICHAEL MAIER UND SEINE MUSIKFREUNDE, kapelník Michael Maier/Německo

· ŽELEČ 14.00 hod. DECHOVÁ HUDBA BŘEZOVJANÉ, kapelník Josef Miškařík
· ŽÍŠOV 14.00 hod. PERNŠTEJNKA, kapelník Vladimír Černý

PETINESCA SPATZEN, kapelník Heinz Baugerter / Švýcarsko

NEDĚLE 21. 7. 2013 - NÁMĚSTÍ - GALAKONCERT
· 10.00 hod.
· 10.05 hod.
· 11.00 hod.

zahájení
POČÁTECKÁ DECHOVKA, kapelník Jaroslav Strnad
NIEDERÖSTERREICH MUSIKANTEN MIT MARTINA,
kapelník Herbert Grill/Rakousko
· 12.00 hod. SEBRANKA, kapelník Luboš Průša, um. vedoucí Ludvík Merta
· 12.10 hod. soutěž
· 13.30 hod. JIŽANI, kapelník Miroslav Dvořák
· 14.40 hod. KRAJANKA, kapelník Václav Hlaváček
· 15.50 hod. MICHAEL MAIER UND SEINE MUSIKFREUNDE,
kapelník Michael Maier/Německo
· 17.00 hod. BABOUCI, kapelník Petr Shýbal
· 18.00 hod. VESELKA, kapelník Ladislav Kubeš
· 19.00 hod. Všechny dechové hudby společně zahrají skladby „BORKOVICKÁ POLKA“,
„MOJE ČESKÁ VLAST“ a „OD TÁBORA AŽ K NÁM“.
Program uvádí Blanka Tůmová a Milan Černohouz.
· 12.00 – 13.00 hod. Přímý přenos do vysílání Českého rozhlasu České Budějovice
Změna programu vyhrazena.

POZVÁNKA
DO GALERIE

v kostele sv. Marka
Letošní, zkrácená výstavní sezona Galerie
bude zahájena v pátek 5. 7. 2013 v 18 hod.
vernisáží výstavy „Soběslav - Passau: Obrazy
a keramické objekty“.
Vystavujícími jsou umělci z Německa, Rakouska a České republiky. Německými umělci
jsou aktivní členové Produzentengalerie v Pasově: Waltraud Danzig (litografie), Hubert Huber
(grafika), Wolfgang Kretzer (malba), Anja Kutzki (malba), Stefan Meisl (malba), Otto Müller
(kresba), Verena Schönhofer (objekty) a Ernst
Zahnweh (sochy). Doprovodí je za Rakousko
vedoucí umělecké skupiny Parz z Lince Robert
Hübner (malba), za českou stranu předseda Asociace jihočeských výtvarníků Vít Pavlík (malba)
a Václav Hrůza (keramika).
Zveme Vás na výstavu s mezinárodním zastoupením, která potrvá do neděle 28. 7. 2013.
Galerie je otevřena denně mimo pondělí
10-12 a 13-17 hod.
Ak. soch. Václav Hrůza, kurátor výstav
Foto: Vít V. Pavlík
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PROGRAM FESTIVALU
KOMORNÍ HUDBY
SETKÁNÍ S HUDBOU
V SOBĚSLAVI 2013:
Čtvrtek 4. 7. v 18:00 hod.
v kostele sv. Víta a poté v KDMS
Festival zahájí tradiční „putovní“ koncert
lektorů a organizátorů.

Letošní, již pátý, jubilejní ročník festivalu
a kurzů komorní vážné hudby se uskuteční
ve dnech 4. – 14. 7. 2013 a pořádá jej opět
stejnojmenné občanské sdružení spolu s KD
města Soběslavi a soběslavskou ZUŠ.
Obě části, které tvoří Setkání s hudbou v Soběslavi, se stávají s každým rokem populárnějšími. Koncerty loni navštívilo na tisíc diváků,
mnozí opakovaně, což nás samozřejmě velmi
těší! Doufáme a těšíme se, že letošní ročník
bude co do návštěvnosti zase o něco úspěšnější.
Stejně tak kurzy komorní vážné hudby jsou stále
žádanější. Zatímco loňského ročníku se zúčastnilo okolo 30 frekventantů, v rámci letošního
ročníku workshopu bude Soběslav hostit téměř
padesát mladých hudebníků a tentokrát nejen
z Čech, ale také z Belgie a Holandska. K tradičně vyučovaným oborům (housle, violoncello,
klavír, varhany a zpěv) pak letos přibude ještě
viola a větší prostor bude věnován komorní souborové hře, zejména smyčcovým kvartetům.
Co se letos naopak neskuteční, je výstava výtvarného umění. Malíř Jan Bárta, kterého jsme
měli v Soběslavi přivítat, je totiž zároveň ředitelem humanitární organizace Adra a nedávná povodňová situace si bohužel vyžádala extrémní
pracovní nasazení pana Bárty právě na tomto
zcela neuměleckém poli.
V každém případě výše zmíněné svědčí bezesporu o tom, že Setkání s hudbou v Soběslavi
má již své pevné místo mezi soběslavskými i jihočeskými kulturními akcemi a počátkem července celá Soběslav spolu s námi žije hudbou!

Workshop
Uměleckým ředitelem kurzů i festivalu je
Petr Hanzlík, hudební skladatel a producent (mj.
kapelník v jižních Čechách dobře zavedeného
vokálního kvarteta The Swings) a také zakládající člen a předseda pořádajícího občanského
sdružení Setkání s hudbou.
Pěveckou výuku letos zaštiťuje profesorka
pražské konzervatoře Zuzana Lászlóová, výuky
varhanní improvizace se u krásného barokního
stroje v kostele sv. Víta opět ujme varhaník a dirigent Jan Steyer, absolvent HAMU ve třídě
prof. Popelky a sbormistr renomovaných sborů
ČVUT a Pražského smíšeného sboru. Violoncellisté by se již neobešli bez Tomáše Strašila,

také pedagoga pražské konzervatoře a
uznávaného sólisty. Houslistům se věnuje další
vyhledávaný člen pedagogického sboru konzervatoře a člen výtečného smyčcového Apollon
kvarteta Pavel Kudelásek za asistence dalšího
skvělého houslisty a pedagoga, člena Bennewitzova kvarteta Štěpána Ježka. Letos vzniklou
violovou třídu povede violista Zemlinského
kvarteta Petr Holman. Výrazný interpret a pedagog Tomáš Víšek se jako obvykle postará o klavíristy a klavírní podporu poskytnou v roli
korepetitorů tradičně dva skvělí mladí muzikanti, a to Lukáš Klánský a Ivan Vokáč.
Záštitu nad festivalem převzal tradičně starosta města Soběslavi Ing. Jindřich Bláha.

Festival
Na rozdíl od školní části Setkání, na níž se vyučuje výhradně hudba klasická, festival je zaměřen
multižánrově. Stalo se už dobře známou skutečností, že tedy neuslyšíme pouze koncerty ryze vážné
hudby, neboť dramaturgie příjemně překračuje
meze tohoto žánru, viz program festivalu.
Vstupné na většinu koncertů bude opět dobrovolné. Také z toho důvodu by se festival nemohl uskutečnit bez laskavého přispění našich
partnerů: město Soběslav, Nadace Život umělce, Nadace Český hudební fond, OSA, Rašelina
Soběslav a.s., GOLDIM s.r.o., GrECo JLT
Czech Republic s.r.o., produkční agentury Blue
Season Art Agency a Tanja Classical Music
Agency, Reklamní ateliér s.r.o., Květiny Anna
Fleková ze Soběslavi, Ateliér Kročák architekt,
PHARMED CZ s.r.o. a N + N Soběslav s.r.o.
Mediálními partnery festivalu jsou Týdeník
Rozhlas a Český rozhlas České Budějovice.
Z původního konceptu malé hudební dílny
doplněné o občasné doprovodné programy se
během pěti let stala významná hudební událost
na jihu Čech.
Jsme velmi rádi, že jste si Setkání s hudbou
v Soběslavi oblíbili, a doufáme, že nám zachováte přízeň i v roce letošním. Věříme, že Vás nabídka koncertů osloví, a pokud se nemůžete
rozhodnout, přijďte jednoduše na všechny!
Za organizátory Vás na Setkání s hudbou
v Soběslavi 2013 srdečně zvou:
Petr Hanzlík, umělecký ředitel
Taťána Klánská a Michaela Jindová,
produkce festivalu

Pátek 5. 7. v 19:00 hod.
v Galerii sv. Marka
Přivítáme oblíbené a z minulých ročníků
dobře známé The Swings, tentokrát s programem nesoucím stejný název jako nové album kvarteta: Sen bez konce.
Sobota 6. 7. v 19:00 hod.
v kostele sv. Víta
Hudba pro duši a ducha, tedy večer věnovaný duchovní tvorbě klasické i soudobé.
Neděle 7. 7. v 19:00 hod.
v Kulturním domě města Soběslavi
Přední české klavírní trio Orbis zahraje klasický repertoár: Haydna, Dvořáka a Suka.
Pondělí 8. 7. v 19:00 hod.
v Galerii sv. Marka
Na koncertě s názvem Amadeus! zazní
árie a operní dueta z díla W. A. Mozarta.
Úterý 9. 7. v 19:00 hod.
v Galerii sv. Marka
Výtečné smyčcové Kvarteto Apollon zahraje klasiku i jazz.
Středa 10. 7. v 19:00 hod.
v Galerii sv. Marka
Po třech letech opět uslyšíme Kouzelné bicí
nástroje v rukou vynikající Markéty Mazourové.
Čtvrtek 11. 7. v 19:00 hod.
v Galerii sv. Marka
V programu s názvem „Mission Impossible“
a nevšedních úpravách pro čtyři violoncella
zahraje Prague cello quartet slavné filmové
melodie.
Pátek 12. 7. v 19:00 hod.
v kostele sv. Víta
Již podruhé v Soběslavi zazpívá americký
jazzový zpěvák Lee Andrew Davison; večer
plný spirituálů a gospel songů nese název
Hudba, která utvářela Ameriku.
Sobota 13. 7.
v 10:00 hod.
v Koncertním sále ZUŠ,
od 18:00 hod.
v kostele sv. Víta a poté v KDMS
Letošní Setkání uzavře Matiné s komorní
hudbou v nastudování účastníků kurzů a večer pak Závěrečný koncert účastníků kurzů.
Změna programu vyhrazena!
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VÝSTAVA BAREVNÉ ČAROVÁNÍ
Po celé letní prázdniny budou patřit prostory městské knihovny Mateřské škole Nerudova Soběslav. Přijďte si prohlédnout výstavu výtvarných
prací a fotografií ze života školy.
SOBOTNÍ PROVOZ
Během letních prázdnin bude městská knihovna otevřena také každou
sobotu od 9 do 13 hodin. Návštěvníkům knihovny a turistům bude denně
k dispozici brigádnice z informačního centra, která je ráda provede a podá
informace o historii hradu i současnosti knihovny. Srdečně zveme
k návštěvě!
IRISDIAGNOSTIKA
Pravidelně naši knihovnu navštěvuje irisdiagnostik paní Jitka Hanzalová. Provádí přesnou diagnózu hlavních příčin zdravotních potíží z oční duhovky u dětí i dospělých a následně navrhuje jejich řešení. Individuální
konzultace budou v červenci v úterý 9. 7. a v úterý 23. 7. Na vyšetření je
třeba se předem objednat na tel. 732 867 571.
Alena Fremrová
PRÁZDNINOVÁ PROVOZNÍ DOBA
V KNIHOVNĚ V OBDOBÍ 1. 7. – 31. 8.
Pondělí
zavřeno
Úterý
9 - 18
Středa
9 - 17
Čtvrtek
9 - 16
Pátek
9 - 15
Sobota
9 - 13
V době státních svátků 5. - 6. července
bude knihovna uzavřena.

Pozvánka k poslednímu dílu Pohledů soběslavských
Na pulty knihkupectví přichází poslední – třetí
díl Pohledů soběslavských. Čtenáře čeká sedm závěrečných vlastivědných pohledů do soběslavské
historie i přítomnosti. Na své si přijdou milovníci
kostela sv. Petra a Pavla, Nového rybníka, kapliček
a různých tajemných míst. Stranou nezůstanou ani
přátelé bývalé Lady nebo obdivovatelé technického
pokroku. Na Soběslav se podíváme také očima
místních umělců. Putování po Soběslavi zakončíme
historickým vývojem a proměnami náměstí v čase.
Čtenář v knize najde mnoho nových, nikdy nepublikovaných informací, a objeví řadu dříve netušených
souvislostí. Svým rozsahem předčí třetí díl předcházející části. Celkem 336 stran knihy je doplněno 437
fotografiemi, pohlednicemi nebo jinými dobovými
i současnými obrazovými materiály. Kniha vyjde
v nákladu 2 000 kusů.
Všem čtenářům přeji příjemné posezení nad
knihou.
Petr Lintner

Noc kostelů
„Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo.“ (Zach 14,7)
Noc kostelů je akce pořádaná jednou za rok.
Jejím cílem je zpřístupnit široké veřejnosti nejen sakrální prostory, ale například i věže či
krypty, umožnit nahlédnout do míst, kam se
běžně nelze dostat. Dne 24. 5. 2013 se tato akce
konala poprvé i v našem městě. Pro veřejnost se
tak otevřely kostely sv. Petra a Pavla, kostel sv.
Víta, evangelický kostel, kostel sv. Marka a
také věž kostela sv. Petra a Pavla. Od 17.00 byl
pro návštěvníky připraven pestrý program, který v sobě zahrnoval komentované prohlídky,
vyprávění a besedu s Milošem Doležalem, hudební vystoupení Soběslavského chrámového
sboru, sboru Anonym Voice, hudební recitál
Paula Batto a Ondřeje Kříže, maraton čtení, filmový klub či ohňovou show. Zájemci měli
možnost fotografovat pod odborným vedením.
Byl připraven program pro děti, které se mohly
stát poutníky po soběslavských kostelech a pro

které byly nachystané nejrůznější hry. Ve 24.00
se nad městem rozezněly zvony, které tak
ukončily letošní Noc kostelů.
Naší snahou bylo také přiblížit něco z křesťanství, na chvíli se zastavit a nechat se pohltit
krásou, ať už architektonickou či krásou, kterou
v sobě má okamžik ticha, zamyšlení.
Rádi bychom touto cestou poděkovali městu
Soběslav, Knihkupectví U sv. Víta, soběslavským trubačům, Studiu FELLOW.zfv Soběslav,
ZUŠ Soběslav, studentům Gymnázia Soběslav a
Mgr. Petře Váchové, Aeroklubu Soběslav, grafickému studiu Viva designe, Ing. Petru Královi
a Michalu Votrubovi, Soběslavské chase mladé,
keramické dílně při domu dětí a mládeže, technickým službám. Děkujeme všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na pořádání této akce. Pro
někoho jsou určité věci samozřejmostí, ale ne
vždy tomu tak je. Je na nás samotných kolik času,
energie a úsilí věnujeme věcem, činnostem, které
jsou nad rámec našich povinností, které máme
pro druhé. Těšíme se na shledání s vámi při Noci
kostelů 2014.
Za organizátory Noci kostelů v Soběslavi
P. Jan Hamberger
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NEZNÁMÝ SVĚT DROBNÝCH
SAVCŮ,

DO MUZEA ZA PŘÍRODOU
A LIDOVOU KULTUROU BLAT
I EXOTICKÉ SOKOTRY!
Během prázdninových měsíců Vám kromě
výstavy obrazů Josefa Kiliana, kterou přibližujeme níže, nabízíme naše expozice a výstavy
věnované hlavním oborům činnosti Blatského
muzea – přírodním vědám a etnografii.
Soběslavské expozice „Příroda Táborska“
a „Národopis Blat a Kozácka“ doplňuje
v Rožmberském i Smrčkově domě výstava

SOKOTRA – POSLEDNÍ STŘÍPKY
OSTROVNÍHO RÁJE,
jejímž cílem je ukázat jedinečný svět jemenského ostrova Sokotra, ležícího v Indickém oceánu. Výstavu jsme zahájili 10. 6. vernisáží,
která byla zároveň příležitostí k seznámení s orientálním tancem. V úvodní části vystoupila
děvčata ze souboru Jumanah při táborském
Domě dětí a mládeže, zlatým hřebem vernisáže
pak bylo vystoupení tanečnice Markéty Zaviačičové (Škola orientálního tance Intessar) a bubenické formace Gamar z Českých Budějovic.

Vystoupení M. Zaviačičové na vernisáži
Výstava samotná prostřednictvím fotografií,
ukázek přírodnin a etnologických exponátů
představuje svébytnou přírodu i život obyvatel
na ostrově, který je kromě řady jiných badatelských cest místem soustavného výzkumu pracovníků Mendelovy univerzity v Brně, která je
spolupořadatelem výstavy.
Přírodovědná výstava je k vidění také ve veselském Weisově domě. Až do 18. 8. zde kromě
stálé umělecko-historické expozice prezentujeme naši výstavu

která přibližuje všechny druhy hmyzožravců, hlodavců a letounů (netopýrů) žijící v ČR.
Kromě fotografií jednotlivých druhů jsou ukázány i typické biotopy, které obývají. Autorem
všech snímků je RNDr. Miloš Anděra, CSc.
z pražského Národního muzea. Nechybí ani exponáty z muzejních sbírek (vycpaniny a lebky
vybraných druhů), které doplňuje kolekce keramických netopýrů vzniklá v kroužcích keramiky
soběslavského Domu dětí a mládeže. Pro dětské
návštěvníky jsou připraveny pracovní listy.
Do muzejních sálů Vás srdečně zve
RNDr. Daniel Abazid

K NEDOŽITÝM 95. NAROZENINÁM
JOSEFA KILIANA
(Soběslav 22. 12. 1918 – Mladá Boleslav
18. 12. 1999)
Nikdo z nás nebyl svědkem, když u kolébky
po narození Josefa Kiliana stály sudičky, které
mu přisoudily výtvarný talent, lásku k umění a
lidem. Narodil se 22. prosince 1918 v malém
domku kousek od splavu Černovického potoka.
Jeho dětství nebylo lehké. Ale geny malířství už
měl v sobě. Nastoupil do učení a vyučil se malířem pokojů, poté absolvoval střední školu v Táboře.
Těsně před II. světovou válkou se mu plní
sen a je přijat na uměleckou školu v Praze k profesorovi Hofbauerovi. Tam ho však zastihuje
17. listopad 1939, kdy Němci obsadili všechny
vysoké školy a koleje. Se skupinou vysokoškoláků byl transportován do koncentračního tábora Sachsenhausen, kde strávil dva a půl roku. Po
návratu nastupuje opět do školy a v roce 1944 ji
dokončuje. Odchází do Teplic, kde se stává profesorem na keramické škole. Po několika letech
jej pracovní povinnosti přivádějí do Prahy.
Pro akademického malíře Josefa Kiliana bylo
malování svátkem, neboť to byl člověk, který se
upsal umění, ale se stejnou intenzitou se věnoval
i věcem veřejným, které vyžadovaly mnoho jeho
času. V letech 1968–1980 dokonce zastával
funkci náměstka primátora hlavního města Prahy. Přesto se každou volnou chvilku vracel do
své rodné Soběslavi. Se skicákem a obyčejnou
tužkou procházel zdejším krajem. Kresby s označením místa a data se staly jakýmsi deníkem jeho
tvorby a cest. Později navíc posloužily při tvorbě
olejomaleb. Kompozici barev měl Josef Kilian
jako rodilý Jihočech uschovanou v srdci. Sám
často říkával: „Téměř vše, co maluji, jsou obrazy
mých jižních Čech, a to především řeka Lužnice,
Blata, rybníky s dalekými výhledy a prosté vesničky obklopené lesy.“
V Praze měl umělec svůj ateliér nad střechami Starého Města. Vévodil mu nezbytný malířský stojan a velký stůl, na kterém si autor sám
vyráběl rámy ke svým obrazům. Kdo vstoupil
dovnitř, rázem jakoby se přesunul do okolí Soběslavi či Veselí nad Lužnicí. Na rozvěšených
obrazech byly často zachyceny jihočeské rybníky (Bošilecký, Záblatský, Ponědražský, Kvítkovický a další), kterým vévodí motiv širokého

Blatská náves
obzoru pod vysokým nebem. V sousedství se
předváděla Blata se štíty jejich vesniček (Klečaty, Komárov, Vlastiboř, Záluží, Vesce, Nedvědice, Rybova Lhota a další).

Na blatech Mažice jaro
Josef Kilian za svůj život uspořádal nespočet
samostatných výstav, a to jak v naší republice,
tak v zahraničí (v Japonsku v tokijské galerii
Gekkoso, ve Švýcarsku v Curychu, v Kanadě
v Montrealu a v dalších zemích). Jeho obrazy
jsou zastoupeny ve sbírkách Národní galerie a v
dalších galeriích u nás i v zahraničí (např. ve
Francii, Nizozemsku, Dánsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Kanadě či USA). Nechybí
ani ve sbírce obrazů Husitského muzea v Táboře, jehož pobočkou je zdejší Blatské muzeum.
Do výtvarného díla akademického malíře Josefa Kiliana je vepsán celý jeho vztah k domovu
a svému kraji. Právě tím si získal svůj věhlas i
pevné místo v malířské tvorbě 20. století. Díky
svým obrazům obdržel také titul zasloužilý
umělec.
Alena Paurová
P.S.: Autorka medailonu – Alena Paurová, dcera Josefa Kiliana, je spolu se svým manželem Jiřím Paurem a bratrem Josefem Kilianem též
autorkou výstavy, která probíhá od 5. 6. až do
25. 8. ve výstavním sále v 1. patře Smrčkova
domu. Ve stálé národopisné expozici ji pak doplňuje několik pláten Josefa Kiliana z našich
muzejních sbírek.
D. Abazid

Bošilecký rybník
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Duhové zprávičky
Výlet za zvířátky
24. května se „modrásci“ obzvlášť těšili do
mateřské školy, a proč? Čekal nás pěší výlet za
zvířátky k p. Kubešovi v Soběslavi. Abychom
cestu lépe zvládli, vzali jsme si na záda batůžky
s pitím, dobrotou a hurá na cestu! Nezapomněli
jsme ani na zvířátka, kterým jsme donesli rohlíky, chléb a jablka. V ohradách jsme si prohlédli
slepice s kohoutem, krocana, husy s housaty,
ovce s jehňaty, které jsme dokonce i sami nakrmili. Velkým překvapením pro nás byly malé
rybky, rak v kbelíku a domek pro hmyz.
Děkujeme p. Kubešovi a těšíme se na další
návštěvu zvířátek.

Pelhřimovské kuriozity
Dne 6. 6. se hnědá třída a 11. 6. zelená třída
vydaly na výlet do Pelhřimova. Zde si děti prohlédly „Muzeum kuriozit“ a muzeum nazvané
„Zlaté české ručičky“. Podívali jsme se do „Muzea strašidel“, kde jsme se dozvěděli, jakou mají
náplň práce a nakonec jsme skončili v „Pekle“.
Vrátili jsme se zpět ale všichni, což znamená, že
naši Duháčci do Pekla rozhodně nepatří.

maňásek králíčka a krtečka, kteří s dětmi
hovořili u jednotlivých výběhů o zvířátkách.
Společně jsme hledali odpovědi na záludné
otázky a dozvěděli jsme se, odkud zvířata pocházejí, čím se živí, jaký přináší užitek…Byli
jsme překvapeni, kolik znalostí o exotických
zvířatech děti mají. Kromě zvířátek jsme si užili
ještě hraní na dětském hřišti a samozřejmě nechyběla dobrá svačinka. Výlet autobusem byl
pro děti velkým zážitkem, všichni cestu bez
úhony zvládli a se zpěvem jsme se vrátili na
oběd do mateřské školy.

Výlet do ZOO

Kapela zahrála zvesela

Jaro nám nadělilo místo sluníčka spoustu
vody, ale asi jsme byli hodní, protože na náš výlet do ZOO vysvitlo slunce a svítilo celé dopoledne. Ve Větrovech nás přivítali pracovníci
s pomocníky – jedním velkým pomocníkem byl
mikrofon pro zesílení hlasu, tak všechny děti
dobře slyšely. Druhým malým pomocníkem byl

Na konci května jste mohli kromě libých
zvuků ptactva, zpěvu dětí, tónů známé kytary či
klavíru nebo flétny z naší mateřské školy slyšet i
opravdovou kapelu. Přivítali jsme žesťové kvarteto. Poslechli jsme si, jak zní trumpeta, pozoun,
basa a tuba. Zazněly nejen lidové písničky, ale
také hudba ze známých televizních pohádek.

Pelhřimovské kuriozity

Výlet do ZOO

Dozvěděli jsme se, který nástroj je dechový a
který strunný a z čeho se vyrábí. Zajímavé povídání a překrásnou hudbu doplnil dětský zpěv.
Díky za vytvoření skvělé atmosféry, páni muzikanti! Jestli se jednou děti budou zajímat o hru
na některý hudební nástroj, bude to možná díky
zážitku s Vámi! Ještě jednou děkujeme.

Rozloučení s předškoláky
Nastává čas loučení a nových začátků! V příjemném prostředí Společenského centra Soběslavi – kině zazněly veselé dětské hlásky u
příležitosti rozloučení předškoláčků – Duháčků
z MŠ. Ke slavnostní atmosféře přispělo vystoupení dětského sboru ze ZUŠ pod vedením
Radky Duškové. Děkujeme za pěkný kulturní
zážitek.

rrr

Přejeme všem klidné
a slunečné prázdniny
Kolektiv učitelek MŠ Duha Soběslav
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MŠ Nerudova

červenec 2013
Den dětí v DDM

Putování za strašidlem
Předškolní děti ze IV. třídy velmi dobře znají
z četby před spaním knihu Strašidlo Doudlo,
kterou napsal soběslavský rodák Karel Krejča.
Vyprávění o svákovském strašidle přilnulo dětem natolik k srdci, že se jednoho dne vypravily
s baťůžky na zádech ho hledat do lesa Svákova.
Putování nás zavedlo až ke „kouzelné studánce“, ze které strašidlo chodí pít. Jestli jsme strašidlo viděli? Děti ho začaly přivolávat veselou
písničkou, kterou složila paní učitelka Jana P.
Zde je část veselé písničky o Doudlu.
„Na Svákově na jedli, strašidýlko Doudlo spí,
hlava jako meloun velká a z ní malý nosík kouká,
oči jak dvě skleněnky, tělíčko zas moc tenký,
bu, bu, bu, pu, pu, pu, hodné strašit nebudu!“
V lese na Svákově se zvedl silný vítr a než se
děti stačily rozkoukat, mezi stromy proletělo určitě strašidlo Doudlo. Zážitků bylo mnoho, protože cestou tam i zpět nás doprovázelo naše
plyšové Doudlo, které za pomoci paní učitelek
vyrobily děti.
Vedení MŠ Nerudova děkuje D. Macháčkové, J. Kohoutové a ostatním pracovnicím, které
se podílely na organizaci Dne dětí pro naše
nejmenší.

Výstava v knihovně

Oslavy Dne dětí
Vedení MŠ Nerudova uspořádalo pro děti
oslavu Dne dětí již 22. května na školní zahradě.
Děti si užily hudební vystoupení moderátorky,
zpěvačky, autorky hudby a textů Inky Rybářové, která s klaunem Rybičkou ovládla snad
všechny děti a rodiče na školní zahradě. Jak to
dokázala? Její veselé písničky rozproudily naše
nejmenší, kteří za podpory svých rodičů tančili
a dováděli. Velká hudební zahradní párty měla
velkou účast. Trochu nám závěr dětského dne
pokazilo deštivé počasí. Dětem to ale vůbec nevadilo. Opečené vuřtíky chutnaly znamenitě a
bylo dost pro všechny. Výborné řezy a dortíky
od maminek se rychle snědly. Moc děkujeme.

Den dětí v DDM
Každým rokem jsou předškolní děti zvány
do Domu dětí a mládeže v Soběslavi na oslavu
svátku dětí. I tentokrát byly pro děti připraveny
soutěže, kde snad vyhrával každý. Opět nám nepřálo počasí, a tak plnění různých disciplín bylo
přesunuto do velkého sálu. Nejvíce se dětem líbilo chytání rybiček a chůze na dětských „chůdách“. Za splněné úkoly dostávaly „papírové
peníze“ určité hodnoty a podle toho mohly
v připraveném obchodě nakupovat. Zábavné
dopoledne rychle uteklo a my jsme se s dětmi
vrátili do své školičky.

Výstava výtvarných prací a fotografií „Barevné čarování“ je instalována v krásném prostředí soběslavské knihovny. Můžeme zde vidět
práce našich nejmenších, které jsou ojedinělé,
pestré a veselé. O tom se mohou přesvědčit
všichni návštěvníci knihovny. Z výtvarných
prací „malých umělců“ vyzařuje radost a pohoda.
Výstava byla zahájena vernisáží odpoledne
ve čtvrtek 13. 6. Na úvod vystoupily předškolní
děti s hudebním programem. Pásmo pohádkových písniček nadchlo všechny diváky, jak děti,
tak dospělé. Děti zpívaly, tančily a přednášely.
Odměnou jim byl zasloužený potlesk od rodičů
a přihlížejících návštěvníků knihovny, kteří se
přišli na výstavu podívat. Velký dík patří vedoucí knihovny Aleně Fremrové, s kterou je vždy
výborná spolupráce.
Kolektiv MŠ Nerudova

Chtěla bych za nás učitelky a děti z páté třídy
MŠ Nerudova poděkovat Kristýnce Tupé, žákyni 1.A, E. Beneše. Ta od ledna pravidelně
chodila do naší třídy a při polední odpočinkové
činnosti četla dětem pohádky, příběhy ze slabikáře. “Naše” Kristýnka, která ještě loni do školky chodila a zůstalo jí tu spousta kamarádů, tak
předává dětem nejen nové poznatky z “velké”
školy, ale dokáže je motivovat ke čtení. Už, už
by chtěly znát písmenka, skládat je do slov a
vět, aby z nich vznikl příběh jako od Kristýnky.
Kristý díky a v příštím školním roce se budeme zase moc těšit. Za všechny Jana Veselá
Slavnostní stužkování, které doprovázelo
hudební vystoupení dětí ze ZUŠ pod vedením
Ivy Hovorkové, se konalo v Galerii v kostele sv.
Marka v pondělí 17. června. Čtyřicet sedm
předškoláků se tak slavnostně rozloučilo s mateřskou školou. Barevná šerpa, pohádková knížka, fotografie a pamětní list jim budou navždy
připomínat šťastné období prožité v mateřské
škole. V září se z nich stanou opravdoví školáci.
Ať je pro všechny vstup do nové životní etapy
šťastný!
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Střípky ze ZŠ
E. Beneše
Den dětí
Na naší škole proběhl Den dětí v pátek 31.
května. Na druhém stupni se uskutečnil turnaj
v přehazované (dívky) a ve fotbale (chlapci).
Družstva byla rozdělena podle tříd, pouze 8.A a
8.B se sloučily v jeden tým. I přes deštivé počasí
jsme strávili příjemné dopoledne. Velkým překvapením byl úspěch chlapců 6.A, kteří porazili
obě deváté třídy a v boji o umístění si s přehledem poradili se 7.B a celkově se umístili na 3.
místě. Ve finále chlapců bojovala 7.A proti 8.
ročníku. Vyrovnaný zápas nerozhodlo ani
prodloužení, a tak hráči stříleli penalty.

vá, za 2. ročník Klára Tučková a Karolína Sudová, za 3. ročník Karolína Podlahová a Aneta
Vančatová, za 4. ročník Vojtěch Slabý a Tereza
Holubová, za 5. ročník Tomáš Bernat a Kateřina
Kravarová.
Poděkování patří především všem žákům za
pěkné sportovní výkony, paním učitelkám a vychovatelkám za pomoc na stanovištích a tribuně
a žákům 9.A za pomoc na všech stanovištích.
MK

Atletický čtyřboj v Táboře
V přehazované dívek se ve finále potkaly vítězky základní části 8.A a 8.B. I tento zápas neprobíhal jednoznačně a o vítězích rozhodoval
každý míč. Celkové pořadí:
Chlapci - fotbal
Dívky - přehazovaná
1. místo: 7.A
1. místo: 8.A
2. místo: 8. ročník
2. místo: 8.B
3. místo: 6.A
3. místo: 9.B
Žákům děkujeme za účast, bojovnost a nasazení s jakým soutěžili.
LK

Okresní kolo atletického čtyřboje
Dne 29.5. se v Táboře uskutečnilo okresní
kolo atletického čtyřboje.
Výsledky družstev: ml. žáci – 2. místo, st.
žáci - 5. místo, st. žákyně – 9. místo a ml. žákyně
– 14. místo.
Výsledky jednotlivců: Pavel Milota – 1. místo (st. žáci), Milan Cílek – 3. místo (ml. žáci),
Aneta Turková – 8. místo (st. žákyně).
DV

Okresní olympiáda mládeže
Ve dnech 11. a 13. 6. se uskutečnil 44. ročník
okresní olympiády mládeže v Táboře. V celkovém pořadí obsadila naše škola 9. místo.
Nejlepší výkony jednotlivců: M. Cílek – hod
kriketovým míčkem – 2. místo, běh na 1000 m –
4. místo, L. Novák – skok daleký – 3. místo, běh
na 60 m – 4. místo, štafeta ml. žáků (Novák, Cílek, Petržilka, Hložek) – 2. místo, P. Milota –
skok daleký a běh na 60 m – 4. místo, štafeta st.
žákyň (Turková A., Turková N., Škvárová, Vlachová) – 4. místo, A. Turková – běh na 800 m –
7. místo, štafeta st. žáků (Milota, Kaisler, Přibyl,
Dvořák) – 8. místo.
Byl vyrovnán školní rekord v běhu na
1000 m ml. žáků (3:11,1) – M. Cílek a překonán

16 let starý rekord ve štafetovém běhu st. žáků
(29,0 s) – Milota, Kaisler, Přibyl, Dvořák.
DV

Naši skvělí atleti
V Táboře se dne 12. 6. konal 44. ročník atletického přeboru, kterého se zúčastnili i žáci
1. - 5. ročníků naší školy.
Všichni sportovci se snažili podat maximální výkony, a tak jsme domů odjížděli spokojení
a navíc s osmi medailemi – třemi bronzovými a
pěti zlatými.
Třetí příčky obsadili: Aneta VANČATOVÁ
za běh na 50 m a Tomáš BERNAT za běh na 50
m a skok daleký.
O první příčky se zasloužili:
Adriana BERÁNKOVÁ v hodu kriketovým
míčkem, Karolína PODLAHOVÁ v běhu na
500 m a skoku dalekém, Daniel CHLAŇ v běhu
na 800 m a Dominik PEKAŘ v hodu kriketovým míčkem.
V celkovém pořadí z celkem 29 škol skončila naše škola na krásném 3. místě.
Všem sportovcům děkujeme za skvělé sportovní nasazení a za vzornou reprezentaci školy.
N. Vančatová

Olympiáda v lehké atletice
Dne 21. května se uskutečnila na 1. stupni
Olympiáda v lehké atletice. Bylo rozdáno 120
diplomů, ale zvítězili všichni žáci, kteří se
olympiády zúčastnili. Nejúspěšnější sportovci
za 1. ročník jsou Jakub Vorel a Adéla Podlaho-

Dne 27. května se žáci 1. stupně zúčastnili
atletického čtyřboje v Táboře. Závody probíhaly za velmi špatného počasí, ale všichni podali
velmi pěkné výsledky. Poprvé se velké soutěže
zúčastnili naši prvňáčci a vedli si moc dobře.
Družstvo dívek se umístilo na velmi pěkném
druhém místě a chlapci na 4. místě, v jednotlivcích se Jakub Vorel umístil na 3. místě a Adéla
Podlahová na 1. místě.
2. ročník – dívky 3. místo a chlapci 5. místo,
v jednotlivcích Klára Tučková na 3. místě
3. ročník – chlapci 6. místo a dívky již po třetí obhájily 1. místo, v jednotlivcích na 3. místě
Adriana Beránková a na 2. místě Karolína
Podlahová
4. ročník – dívky 11. místo, chlapci 6. místo
5. ročník – dívky 6. místo a chlapci také potřetí za sebou obhájili 1. místo, v jednotlivcích
na 1. místě Daniel Chlaň.
Všem patří poděkování za vzornou reprezentaci školy a gratulace ke skvělým výsledkům.
MK
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ZŠ
Komenského
Krajské kolo Poháru rozhlasu

á

Velkého úspěchu dosáhla naše škola ve 45.
ročníku Poháru rozhlasu v lehké atletice.
V úterý 21. 5. jsme se zúčastnili krajského
kola Poháru rozhlasu, které se konalo na lehkoatletickém stadionu v Táboře.
Zde starší žáci po skvělých individuálních
výkonech a v konkurenci devíti týmů vybojovali vynikající 1. místo s celkovým počtem 5967
bodů.
Sestavu starších žáků tvořili: Adam Čech,
Martin Čechtický, Petr Pícha, Tomáš Havlík,
Jakub Mráz, Daniel Kašpar, Milan Křiklán, Slávek Vonšovský, Jan Votruba a Jan Pešek.
Všem závodníkům děkuji za předvedené výkony a vzornou reprezentaci školy a přeji jim
ještě mnoho takových úspěchů.
Za zmínku stojí některé výkony:
Disciplína Jméno

Výkon

Body

60 m

Čechtický Martin

07.87

598

1500 m

Pícha Petr

4:52.79

602

4 x 60 m

Čechtický Martin

29.93

600

vrh koulí
4 kg

Kašpar Daniel

14.30

747

skok
daleký

Čech Adam

5.52

485

skok
daleký

Čechtický Martin

5.11

404

skok
vysoký

Čech Adam

1.68

528

V. Ježková

červenec 2013

Fotbalový postup na kraj

á

Vynikajícího úspěchu dosáhli chlapci 4. a 5. tříd naší školy, když 16.5. vyhráli fotbalový turnaj
McDonald´s Cup v Táboře. Celým turnajem prošli bez jediné porážky, pouze se ZŠ Bechyně hráli
nerozhodně 0:0. Jejich celkové skóre ze všech osmi zápasů 24:0 bylo skvělé. Chlapci podali výborný výkon a patří jim právem poděkování za reprezentaci školy. Přejeme jim hodně úspěchů na
krajském kole v Písku.
Sestava: M. Křiváček, O. Boucník, Z. Masář, R. Pokorný, F. Studený, J. Štefan, D. Pauš, F. Štětina, D. Bříza, F. Kotalík, J. Valeš, T. Petrásek, M. Forszták.
Tento rok byl díky všem dětem, které nás reprezentovaly v kolektivních hrách, velice úspěšný.
Ať se jim daří i nadále!
I. Klimešová

Krajské kolo fotbalové soutěže
McDonald´s Cup v Písku
Po výborných výsledcích v okresním kole
v Táboře postoupili mladší i starší žáci do krajského kola fotbalové soutěže „Mc Donald´s
Cup“ v Písku. Zde je čekali ti nejlepší soupeři
z okresních kol, a tudíž obrovská konkurence,
které se však nezalekli a statečně bojovali.
Odměnou byl krásný výsledek chlapců 2. a
3. tříd, kteří vybojovali čtvrté místo. Starší žáci
skončili na místě osmém.
Sestava mladších žáků: O. Vácha, J. Nejedlý, S. Zimmel, V. Valeš, M. Vyškovský, F. Petrásek, M. Musil, D. Jansa, D. Štefan, L.
Novotný, J. Mareš.
Sestava starších žáků: M. Křiváček, O.
Boucník, R. Pokorný, F. Studený, J. Štefan, D.
Pauš, M. Dančišin, F. Štětina, D. Bříza, F. Kotalík, J. Valeš, T. Petrásek, M. Forszták.
Děkujeme pořadatelům soutěže za krásné
ceny a příjemné zázemí po celou dobu konání
této akce.
J. Holcová, I. Klimešová

Kapitán plzeňských fotbalistů Pavel Horváth a
žáci ZŠ Soběslav Komenského

Okénko do aktivit školní družiny
Výtvarný kroužek, ve spolupráci s kroužkem
dovedných rukou, pod vedením Dagmar Pechové a Jaroslavy Jelínkové, u příležitosti Dne matek uskutečnily netradiční formu přípravy
cukrovinek. Paní Hrazdilová se na tuto akci, konanou 9. 5., velice dobře připravila. Pod jejím
vedením byly děti schopny vytvořit si z marcipánu motýlky, srdíčka, květinky a jiné dekorace. Perníková srdce, která dětem napekli žáci
SŠŘ a ZŠ učební obor Cukrářské práce, pod rukama dětí obrazně řečeno rozkvetla. Všem patří
velký dík. Maminky akce i výrobky potěšily.
V pátek 17. 5. navštívily děti z kroužku dovedných rukou Senior dům v Soběslavi. Tři ta-

neční skladby se stuhami a aerobním cvičením
se seniorům velmi líbily. Jsme pozváni na další
setkání. Děti byly obdarovány hračkami od babiček, které v dílně vlastnoručně vyrobily. Nechybělo tradiční občerstvení. Tato akce přinesla
všem potěšení.
J. Jelínková
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plemen koní. Chloubou farmy jsou „blonďatí koně.“ Dále jsme viděli
spoustu různých druhů krav, lam a koz. K prohlížení na farmě byl i labyrint, ve kterém se nachází mnoho druhů ptáků a sov. V labyrintu byla i
vydra a divoké prase. Nechyběl ani čáp bílý, čáp černý, volavka popelavá,
různé druhy kachen a dalších vodních ptáků. Po dlouhé namáhavé deštivé
cestě jsme si mohli něco koupit v suvenýrech, kde jsme i chvíli seděli a
sledovali krátké filmy. Nakonec jsme navštívili velké hnízdo, které se řadí
mezi největší chloubu farmy. Před ním jsme se i vyfotili. Po ukončení celé
prohlídky jsme odešli zpátky na parkoviště, kde jsme čekali na autobus.
Když autobus přijel, nastoupili jsme si a odjeli do Tábora na nádraží a
vlakem odtud dojeli do Soběslavi.
I přes ošklivé počasí se nám výlet líbil a do Čapího hnízda bychom se
podívali nejradši znovu, ale za hezkého počasí.
Kadlecová Simona 7. B

Atletický čtyřboj - II. stupeň
Tajný výlet ke Dni dětí
Dne 31. 5. 2013 jsme se my, žáci 7. a 6. tříd, zúčastnili Tajného výletu.
Byl to dárek ke Dni dětí. Jeli jsme do města s názvem Olbramovice, přesněji do EKOCENTRA farmy Čapí hnízdo.
Ráno v 7:35 jsme se všichni sešli na nádraží v Soběslavi, spočítali se a
počkali na vlak, který po chvíli čekání přijel. V okamžiku, kdy přijel vlak,
a my jsme zjistili, že zrovna tímhle pojedeme, všichni se rozběhli, aby si
našli volné kupé. Dorazili jsme do Tábora, kde jsme vystoupili a dále pokračovali autobusem do Olbramovic. Autobus nás dovezl až na místo.
Sedmé třídy se usadily v občerstvení. Tam jsme se nasvačili a po chvíli
se rozdělili na skupiny po třídách. Začala prohlídka farmy. Ujala se nás
jedna paní pracující na farmě, která se jmenuje Simona. Na začátek jsme
si řekli, kam jsme vůbec dorazili a zopakovali něco málo z hospodářství.
Vyrazili jsme na prohlídku. Na farmě byly k vidění stáje koní a mnoho

Dalším letošním atletickým kláním pro naši školu bylo okresní kolo
Atletického čtyřboje v Táboře. Soutěžila zde pětičlenná mužstva mladších a starších žáků a žákyň ve čtyřech disciplínách. Nejlépe se vedlo
mužstvu starších žáků, které si vybojovalo skvělými výkony postup do
krajského kola. Z výsledků jednotlivců si zaslouží pozornost krásné páté
místo Anety Zemanové ve starších žákyních, sedmé a osmé místo Petra
Píchy a Milana Křiklána ve starších žácích. Vynikajícího individuálního
výsledku dosáhl Adam Klimeš, který celou soutěž mladších žáků vyhrál.
Na okresní kolo navazovalo o týden později krajské, které se konalo
v Českých Budějovicích. Zde se představilo již pouze mužstvo starších
žáků ve složení Milan Křiklán, Petr Pícha, Jan Votruba, Martin Čechtický
a Adam Čech. Oproti okresnímu kolu se chlapci zlepšili o zhruba 400
bodů a zaslouženě vybojovali bronzové medaile. Po vítězství v krajském
kole Poháru rozhlasu si tak tato partička připsala další skvělý výsledek.
Všem klukům tak můžeme jen gratulovat.
V. Máca

Kino představilo
mladé tvůrce filmů
V sobotu 18. května proběhl v soběslavském
kině festival filmové tvorby žáků Základních a Základních uměleckých škol. Nultého ročníku festivalu Festžák (festival žákovských filmů Soběslav)
se zúčastnilo přes čtyřicet přihlášených filmů. Práce dětí dorazily ze ZUŠ
Police nad Metují, ZUŠ Rýmařov, ZUŠ Blatná, Animánie OCET o.p.s. a
ZUŠ Soběslav, která byla zároveň i pořadatelem festivalu. Festžák přivítal i několik filmů z tvorby studentů Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku.
Hlavním druhem filmové tvorby na školách je animace. Ta také zaujímala mezi přihlášenými snímky dominantní pozici. Nechyběly ale ani
další žánry a druhy filmové tvorby, jako dokument, parodie nebo klip.
V programu festivalu proběhly rovněž dvě odborné přednášky pro
návštěvníky. První v dopoledním programu se věnovala současné technologii a vybavení kin a přednášel Milan Nygrýn, zástupce firmy AV Media.
Druhá, zařazená do odpoledního programu, se věnovala reklamě s přednášejícím PhDr. Salimem Muradem, Ph.D., z JČU.
Přihlášení účastníci obdrželi diplom za účast svého filmu na festivalu. Pokud byli zároveň i aktivními návštěvníky festivalu, získali věcnou
cenu v podobě originálního DVD s pohádkou nebo filmem, dle vlastního
výběru.
Hlavním výchovně-vzdělávacím cílem festivalu je pomocí projekce
motivovat děti k další tvorbě vlastních filmových děl. Stejně takový je i
záměr rozšířit filmovou tvorbu do výtvarné produkce na ZŠ a ZUŠ.
Poděkování pořadatele (ZUŠ Soběslav) patří nejen všem účastníkům a
návštěvníkům festivalu, ale především soběslavskému kinu a týmu pod
vedením Mgr. Petra Valeše.

Závěrem bych rád pozval mladé filmové tvůrce k účasti na 1. ročníku
festivalu Festžák a všechny ostatní k návštěvě a zhlédnutí projekce přihlášených děl v soběslavském kině v příštím roce.
Informace na: www.festzak.ic.cz
Mgr. Pavel Vaněk

Redakce Hlásky
přeje všem dětem
pohodové prázdniny
plné sluníčka,
koupání, výletů
a nezapomenutelných
zážitků.

16

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

červenec 2013

Slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům gymnázia se konalo v sále Kulturního domu města Soběslavi v pátek 31. května.
Foto: David Kozel

Maturitní zkoušky a úspěchy studentů gymnázia
Studenti závěrečného ročníku Gymnázia
v Soběslavi absolvovali v minulých týdnech
státní maturitní zkoušku. Její příprava byla v ČR
zahájena již před 15 lety a stála sta milionů korun. Ještě na podzim roku 2012 však studenti
ani pedagogové neznali přesnou podobu jejího
třetího ročníku. Po negativních zkušenostech
z předchozích let doznávala realizace dalších
změn. Za dobu, co první z letošních maturantů
zasedli do gymnaziálních lavic, se ve vládách
České republiky vystřídalo šest ministrů školství. To ve svém souhrnu přineslo řadu negativních jevů. Maturitní proces, který před několika
lety trval pouhé dny, se rázem prodloužil na týdny. Tisíce stran pokynů pro ředitele, předsedy
maturitních komisí, školní maturitní komisaře,
zadavatele, hodnotitele, přepisovače písemných
prací a další lidi s různými funkcemi se zaplnily
novými termíny a zkratkami. Slova jako certis,
cermat, ŠMK, PPP nebo DDT (datový digitální
terminál, nikoliv zakázaná chemická látka) učitele provázely snad i ve spánku. Ještě před čtyřmi lety se na našem gymnáziu z průběhu
maturitních zkoušek archivovalo celkem 130
stran dokumentů ve dvou úhledně svázaných a
přehledných knihách. Ze současných státních
maturit archivujeme v souladu se všemi
právními předpisy na 1800 stran dokumentů.
O co administrativně náročnější a složitější
maturita byla, o to více musíme ocenit práci a trpělivost třídních učitelů Františka Balouna,
Pavla Lintnera a všech kolegů, kteří udělali maximum pro velmi důstojný, hladký a poklidný
průběh maturitních zkoušek. Studenti 4. A a
6. B se jim odvděčili velmi dobrými výsledky.
Z 52 maturujících studentů mělo 24 vyznamenání. Na sedmi maturitních vysvědčeních se
dokonce objevily samé jedničky. Mezi maturitními předměty měly jako v minulosti velké zastoupení přírodovědné předměty. Kromě povinné
zkoušky z českého jazyka a cizího jazyka si 23
studentů zvolilo matematiku, 17 biologii a 14 fy-

ziku. Pomyslnou bránou dospělosti neprošli dva
studenti, kteří si jeden z předmětů zopakují
v podzimním termínu. Úspěšní studenti v prostorách kulturního domu slavnostně převzali
z rukou starosty Ing. Jindřicha Bláhy maturitní
vysvědčení a nyní je čeká studium na vysokých
školách.
Jako každý rok se i letos zástupci třetích
ročníků Gymnázia v Soběslavi účastnili ve
dnech 5. až 7. června Jaderné maturity konané
v elektrárně Temelín. Společně se studenty dalších středních škol vyslechli odborné přednášky
na různá témata: uspořádání areálu JE, teorie jaderných reaktorů, primární část a sekundární
část JE, elektrická část, účinky radiace a protiradiační ochrana. Účastníci semináře si také
prohlédli nejdůležitější objekty elektrárny. Navštívili i havarijní řídící středisko neustále připravené pro případ nouze a přesvědčili se o
důkladném zabezpečení jaderné elektrárny Te-

melín. Poslední den byl věnován krátkému
testu, který zkoušel, co si studenti z Temelína
odvezli. Reprezentanti našeho gymnázia obsadili první i druhé místo. Králem Jaderné maturity se stal Lukáš Svoboda. Ten závěrečný test
odevzdal jako první a udělal jedinou chybu ve
dvaceti otázkách. Zuzana Novotná na druhém
místě byla letos jedinou dívkou, která se dostala
mezi trojici nejlepších. Po testu následovala
přednáška a beseda s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Danou Drábovou Ph.D. Závěrem se přišel se studenty
rozloučit i ředitel elektrárny Ing. Miloš Štěpánovský a popřál studentům mnoho dalších
úspěchů. Třídenní program studenty zajisté motivoval k dalšímu studiu a bude jim i vítaným pomocníkem při rozhodování na jakou vysokou
školu se příští rok přihlásí.
Za pedagogický sbor a studenty
Mgr. Petr Lintner a Lukáš Svoboda
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NÁVŠTĚVA ROLNIČKY GYMNÁZIEM
Dne 23. května navštívila třída 3.B z Gymnázia Soběslav středisko
Rolnička. Tato nezisková organizace nabízí zejména sociální služby dětem a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením z celého
táborského regionu. O Rolničce jsme už párkrát slyšeli, dokonce zde někteří spolužáci pomáhají jako dobrovolníci, ale v den naší plánované návštěvy byla většina třídy nesvá z nadcházejícího setkání s postiženými
lidmi. Báli jsme se, jak nás přijmou a už vůbec jsme netušili, jak bychom
měli správně přijímat my je. Báli jsme se, že se nedovedeme k postiženým
chovat správně. Nejenom učitelé, ale i starší a zkušenější spolužáci nás
ujišťovali, že strach a nervozita opadnou, než se nadějeme, ale to pro nás
bylo jen velmi těžko představitelné.
U vstupu nás již vítala Renata Gargulová, která nás prvně ve společenské místnosti seznámila s programem, a pak jsme se vydali na každodenní
uvítací rituál. Klienti, a my s nimi, si zde zazpívali písničku. Poté se rozdaly bubny, bubínky, dřívka a různá jiná cinkátka, a my jsme si na vlastní
kůži mohli s klienty vyzkoušet muzikoterapii. Poté si všichni popřáli dob-
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ré ráno a rozešli se do svých tříd, kde pro nás měli připraveny vedle normálního vyučování i krátké úkoly, kde jsme si sami vyzkoušeli, jaké je to
například být slepý, a z praxe viděli, co práce s postiženými obnáší. Navštívili jsme jak třídu pro autisty, tak kombinovanou školku, kam vedle postižených dětí dochází i ty zdravé. Program byl velmi zajímavý a bylo ho
hodně, takže jsme se ani chvilku nenudili a víc a víc jsme se seznamovali i
se samotnými klienty. Už se nám vše nezdálo tak strašidelné a pochopili
jsme, že nejhorší strach je strach z neznámého.
Naše dopoledne v Rolničce se již chýlilo ke konci, ale stihli jsme ještě
odehrát zápas v basketbalu a střílení na koš. Musím říct, že mnohé sportovní schopnosti týmu z Rolničky nás velmi překvapily, a z košů z půlky
hřiště nám opravdu padala brada na zem. Po zápase jsme se všichni společně vyfotili, rozloučili se všemi a odcházeli s velkou a cennou
zkušeností.
Lidé by měli pochopit, že i když to zní jako klišé neustále omílané,
k postiženým je nejlepší se chovat naprosto přirozeně a bez nějakých počátečních obav, a tím si vše vážně hodně ulehčí.
Za třídu 3. B Kateřina Horehleďová

Atletické závody
Ve čtvrtek 6. června pořádala Základní škola
na Školním náměstí na stadionu v Soběslavi
lehkoatletické závody pro obě základní školy
praktické, sídlící v Soběslavi a ve Veselí nad
Lužnicí.
Celá akce se konala díky podpoře Jihočeského kraje, který nás finančně zajistil v rámci Jihočeských krajských podpor sportu.
Soutěžilo se ve sprintu, skoku dalekém,
hodu kriketovým míčkem a na závěr ve vytrvalostním běhu. Všichni žáci závodili s velkým
nasazením a překvapili svými výkony, přestože
nám počasí moc nepřálo. Nejlepší závodníci
byli odměněni medailemi a diplomem, všichni
si odnesli drobný dárek a upomínkový diplom
za účast, a nechyběly ani výborné zákusky připravené našimi učni z oboru Cukrářské práce.
Soutěžilo se také o putovní pohár, který letos
zůstal v Soběslavi. Vítězná škola obdržela i
věcný dar na tělesnou výchovu, síť a sadu míčů.
Každoročně také pořádáme okresní kolo
v atletickém čtyřboji, kterého se mohou zúčast-

nit žáci s nejlepšími výkony. Skvělými výsledky z okresního i krajského kola se naši žáci Dominik Šimota a Tadeáš Žiga probojovali až na
celorepublikové závody ve Varnsdorfu. Držíme
palce a přejeme co nejlepší umístění.

Vítězům blahopřejeme, všem závodníkům
děkujeme za účast a už teď se s dětmi těšíme na
příští závody, které budou jistě stejně vydařené
jako ty letošní.
Mgr. Jana Drsová
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Vyhráli jste!
Vy všichni, kteří jste se podíleli na Grand
Prix Kachničky 2013. Vy, kteří jste si koupili
startovní číslo malé kachničky, jste majiteli velké kačeny, pomáhali jste s přípravou, jste našimi dobrovolníky anebo návštěvníky závodu Grand Prix kachničky 2013. Přestože jste
možná nezískali cenu, kterou si můžete odnést,
tak jste vyhráli - nabídli jste pomoc.
I díky Vám se totiž sbírkové konto kachniček doposud naplnilo 90 791 korunou! Polovina
této úžasné částky bude využita naším sdružením I MY na službu “ranou péči”, kterou poskytujeme 35 rodinám dětí s postižením v Jihočeském kraji. Druhá polovina pomůže zajistit
služby pro klienty asociace pomáhající lidem s
autismem APLA JC. Proč je důležité nabízet
těmto rodinám pomoc, si můžete přečíst na
stránkách obou neziskových organizací.
Největší dík patří manželům Verboon, majitelům Hřiště BezBot, kteří jsou hlavními sponzory a organizátory těchto netradičních
benefičních závodů a již druhým rokem závod a
sbírku pro nás a Apla JC pořádají.

V neděli 9. června, kdy se závod konal, bylo
po dlouhých týdnech dopoledne krásné počasí a
těšili jsme se všichni, že si závod užijí všechny
děti a jejich rodiče. Bohužel jsme se přece jenom bouřky a deště na vodáckém kanále Lídy
Polesné v Českém Vrbném dočkali. Protože nebylo jednoduché v divoké vodě natáhnout “záchranné sítě” pro kachničky, start byl proto o
pár chvil odložen. Přesto doufáme, že si většina
majitelů svých kachniček závod užila. Bylo to
slyšet na jejich fandění a smíchu.
Nejdříve odstartovaly kačenky malé, kterých bylo na trati více než 1 400! Některé propluly bez potíží a rychle přes všechny překážky,
jiné se točily v bubnech dlouhé minuty.
Po doplutí jejich většiny do cíle se na můstku
shromáždilo deset majitelů či jejich zástupců
kačen velkých a po odstartování je vhodili dolů,
do proudu. Jejich cesta do cíle byla napínavá a
plná zvratů! Jedna z kachniček odstartovala s
hlavou pod hladinou, přesto se jí podařilo se
dostat zpět do pelotonu. Celou půli závodu vedla kačenka Filipa, těsně před cílem se však zatočila ve víru a předjela ji kachna společnosti
Angločeská, které gratulujeme! Vyhrála tak
svému týmu 2 000 Kč slevu na vstup do
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adrenalinparku a minigolfu v Hluboké nad
Vltavou.
Pokud jste nebyli přítomni na závodu a chtěli
byste si zkontrolovat případnou výhru, podívejte se na stránky hlavního pořadatele, Hřiště BezBot. Všichni výherci budou kontaktováni a
mohou si své výhry v hřišti vyzvednout anebo
jim budou poslány.
Upřímně děkujeme všem a budeme se těšit
na příští ročník!
Sdružení I MY Společnost pro podporu lidí
s postižením
Klára Csirková, fundraiser sdružení
Foto David Peltán

Informace z DDM
Přehled letních táborů DDM:
· 5. -14. 7. cyklotábor

v Zahrádkách u Jindřichova Hradce

· 8. - 12. 7.

letní příměstský tábor I.

· 15. -19. 7.

letní příměstský tábor II.

V příštím čísle Hlásky zveřejníme přehled
zájmových kroužků pro nový školní rok
2013-14 (do zájmových kroužků se mohou děti
hlásit od 5. září).
Všem dětem i rodičům přejeme krásné prožití letních prázdnin a budeme se těšit v novém
školním roce při zájmové činnosti na shledanou.
Danuše Macháčková

Přeborníci kraje
Družstvo mladších dorostenců SK Domeček Soběslav obsadilo 1. místo v soutěži krajského přeboru
v házené. První řada zleva: trenérka družstva Alena Prchlíková, Pavel Milota, Ondřej Přibyl, Milan Křiklán, Vojtěch Žák, Jakub Švadlena, Štěpán Bílý. Druhá řada: Tomáš Habich, Martin Šťastný, Daniel Kašpar, Roman Švadlena, uprostřed Tomáš Havlík.

Jaké bylo Rolničkování
Rolničkování bylo kvůli předpokládaným dešťům přesunuto do kulturního domu a rozhodně mu to neuškodilo. A protože nám v kulturním domě
vyšli vstříc ve všech našich potřebách, na 600 návštěvníků si mohlo v pátek 31. května užít oslavu Dne dětí v klidu, pohodě a hlavně v suchu. Do
sálů se přesunuly všechny atrakce a vystoupení, na které jsou děti zvyklé,
jen hasiči, poníci a vodní záchranná služba zůstali na parkovišti před vstupem. Lampionový průvod byl díky okolnostem kratší, o to větší překvapení pak čekalo účastníky na jeho konci. Na náměstí je přivítal krásně
nasvětlený nafouklý balon, který přečkal i tradiční ohňostroj.
Děkujeme městu Soběslav, všem organizacím, sponzorům, dobrovolníkům i jednotlivým lidem, kteří nám s přípravou a organizací Rolničkování pomáhali. Bez jejich podpory bychom jej jen velmi těžko sami zorganizovali!
Vaše Rolnička
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Vystoupení na soběslavské muzejní noci
V pátek 31. května se konala ve Smrčkově domě již v pořadí druhá muzejní noc. Jejím tématem byla Blata a jejich národopis, a tak se v programu večera objevila i Soběslavská chasa mladá.

19

Zhruba v polovině představení jsme zařadili naučnou desetiminutovku, kdy byly návštěvníkům popsány jednotlivé prvky blatského a kozáckého kroje. Po této krátké vzdělávací vsuvce přišla na řadu opět část
zábavná, ve které jsme ukázali další blatské zpěvy a tance. Celý večer
potom zakončila píseň Soběslavská chasa mladá.
Závěrem lze jen dodat, že se vystoupení a vůbec celá muzejní noc vydařila a jsme moc rádi, že jsme mohli být součástí prezentace blatské kultury právě v jejím centru – v Soběslavi.

XVIII. JFF Kovářov 2013

Po příchodu do renesančních prostor muzea jsme se obávali, že naše
čtyřicet minut dlouhé vystoupení bude mít diváků jako šafránu, avšak
úderem osmé hodiny večerní se naše obavy rozplynuly. Sedačky připravené pro hosty se zaplnily do posledního místečka a my začali hrát v rychlém sledu písničky z přichystaného pásma.

Krátce po našem pátečním vystoupení na 2. muzejní noci pořádané
Blatským muzeem v Soběslavi jsme v sobotu navštívili jednu z největších
folklorních přehlídek na jihu Čech, věnovanou prezentaci převážně jihočeských souborů, konanou v malé obci Kovářově nalézající se nedaleko
sousedního Milevska.
Už dopředu bylo jasné, že letošní festivalový ročník se neobejde bez
deštníků chránících jak hlavy samotných účinkujících, tak i diváků. Kovářovští pořadatelé byli ovšem náležitě připraveni na takzvanou „mokrou
variantu“, a proto místo obvyklého venkovního programu přenesli veškeré festivalové dění do místního kina. Zde se postupně představily všechny
pozvané soubory, mimo jiné i Soběslavská chasa mladá, jež v programu
velmi důstojně zastoupila město Soběslav, neméně ovšem i svou národopisnou oblast Blat. Chasa, nyní nově pod uměleckým vedením Kláry
Součkové a s kapelníkem Stanislavem Tomšou, prezentovala svůj um přibližně dvacetiminutovým vystoupením, v němž předvedla, že rozhodně nepatří mezi žádné outsidery. Velkou zásluhu na předvedeném výkonu však
měli samozřejmě všichni členové, bez kterých by bylo jen těžko možné kýžených výsledků a případných dalších úspěchů na folklorním poli dosáhnout.
Vojtěch Hrůša, Stanislav Tomša, www.chasamlada.info

Deštivý Kovářov
Zatímco v minulých létech byla v době konání Jihočeského folklorního festivalu sluncem
zalitá kovářovská náves vždy zaplněna návštěvníky, v sobotu 1. června 2013 zela prázdnotou.
Pro vytrvalý déšť vystoupení jednotlivých souborů probíhalo v sále kulturního domu před ne
zcela zaplněným hledištěm. Snad chmurné počasí ovlivnilo pořadatele natolik, že vázla organizace programu. Bylo nedostatečně ozvučeno
jeviště, byla nekázeň v hledišti. Pro neustálé přicházení diváků a jejich hlasitý hovor často nebylo na zadních sedadlech slyšet, co soubory
předvádějí. Za těchto podmínek vystoupil i Dudácký taneční soubor Jitra ze Soběslavi s pásmem blatských písní s vojenskou tematikou
„Neřek sem dnes tejden, že budu voják“. Dle
vyjádření hodnotící komise úspěšně. Toto pásmo se silným citovým nábojem momentu, kdy
se děvčata loučí se svými chlapci, které odvádí
verbíř do války, soubor nacvičoval v součinnosti s folklorní taneční skupinou Milušky Moravcové přes půl roku. Mojí snahou bylo, aby
muzika ve složení - Es klarinet, housle, dudy hrála způsobem selských muzik 19. století, což
se podle hodnotící komise téměř podařilo. Ve
vystoupení nebyla nouze o překvapivé momenty, které se někdy stávají. Při úvodním zpěvu
žen nacvičovaný dvojhlas písně „Kolem Soběslavi“ hodnotila komise jako nádherný trojhlas.
Pan Štefan překvapil svým svérázným ztvárněním role verbíře. Nepříjemně ale překvapila tetička vypravěčka, která pro náhlý výpadek
paměti předčasně vstoupila na scénu. Prekérní
situaci pohotově zachránili tanečníci tak, že

Diakonie ČCE – středisko
Rolnička přijme
do pracovního poměru
kuchaře - číšníka.
Místo je určené pro osobu
se zdravotním postižením
Poloviční pracovní úvazek – 20 hodin týdně.
Požadované vzdělání: střední odborné

Nástup možný od srpna 2013
Kontaktní osoba: Ivan Mrkvica
Tel.: 733 127 040
e-mail: ivan.mrkvica@rolnicka.cz
hodnotící komise zkrácení pásma vůbec
nepoznala.
Večer při zpáteční cestě voda doslova lila
z mraků. V obrovských kalužích bylo obtížné
udržet auto na silnici. V duchu jsem při jízdě
vzpomínal na své spolužáky, kteří se sešli v Nových Hradech po 50 letech, a moc mě mrzelo, že
jsem s nimi nemohl být. Uvědomil jsem si, že
bez určitého odříkání a zápalu folklor dělat nejde. Můj obdiv a poděkování proto patří jak členům souboru Jitra, tak taneční skupině Milušky
Moravcové i Vlastislavu Štefanovi za čas, který
nácviku pásma pro vystoupení na XVIII. Jihočeském folklorním festivalu věnovali.
Dudák souboru Jitra Ing. Vojtěch Trubač

Výkup kožek
Pondělí 1. 7. 2013 u KD Jirsíkova
ul. v době mezi 12.00 – 14.20 h

Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly v červnu:
· P. Kosatík: Fenomén Kohout
· J. Hájíček: Rybí krev
· B. Nesvadbová: Přítelkyně
· T. Boučková: Šíleně smutné povídky
· J. Theorin: Skrýš

Konzultant zdravé výživy a alternativní
medicíny Miroslav Němec bude přítomen
v Soběslavi v sobotu 13. července od 9.00
hodin.
Upozorňujeme zájemce na změnu místa konání konzultací. Od července se budou konat
v soukromém domě, ulice Nerudova, (žlutý
dům proti pekárně) u Pekáriků.
Příští konzultace bude v sobotu 3. srpna,
v měsíci září se nekoná.
Další termíny se dozvíte prostřednictvím
Hlásky nebo na tel.: 774 706 394.
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NOVITA DĚKUJE
A HODNOTÍ
Dne 1. května jsme vás všechny pozvali na
májové zpívání slovy - nastává máj, lásky čas,
ku lásce zve hrdliččin hlas. A ejhle - veškeré přípravy i poctivá dávka drilu, bez kterého se žádný kumšt neobejde, jarní soustředění a zkoušky
dvakrát týdně - to vše je už za námi.
Za námi jsou i všechny koncerty a veškerá
setkání s vámi, našimi věrnými a doufáme, že i
s novými posluchači, na které jsme se tolik
těšili.
Letos jsme k jarnímu prozpěvování pozvali i
hudebně-literární seskupení HAMAVE a sladili
společný program do prokomponovaného celku. Sólový zpěv Hanky Žvachtové, naší hlasové
poradkyně, inspiruje sbor vždy k mnohem většímu nasazení a moc a moc jí děkujeme.
Zahájili jsme tradičně v Senior domě, kde
jsme se opět setkali s řadou známých tváří.
Pokračovali jsme v kostele Navštívení Panny Marie v Choustníku, kde nám obecenstvo
poděkovalo povstáním, což je pro všechny účinkující nejvyšší poctou a uznáním. Na tomto místě chci poděkovat řediteli základní školy, Mgr.
Karlu Krejzovi za obětavou organizaci všech
našich koncertů v Choustníku.
Večer jsme přejeli do kulturního domu
v Želči. Bohužel musím konstatovat, že zde došlo zřejmě k nedorozumění s místním zastupitelstvem a nekonala se žádná propagace ani
upozornění občanů na náš koncert. Takže jsme
si sami připravili sál, výsledně pro osm posluchačů. Ale protože rádi zpíváme, zazpívali jsme
s chutí i jim a zároveň sobě. Všech osm diváků
nám za tento přístup upřímně poděkovalo. Obávali se, že se sbalíme a odjedeme. Nicméně
musím říci, že prázdným židlím se špatně hraje.
V letošním roce jsme obdrželi mimořádnou
a nečekanou nabídku od vedení Domácího
hospice Jordán v Táboře k uspořádání charita-

tivního koncertu. Koncert se konal v nádherném,
historickém Gotickém sále Husitského muzea v
Táboře, který svou slavnostní a inspirující atmosférou osloví každého účinkujícího. Celé naše vystoupení se neslo v tomto duchu, báječně jsme si
užívali každou píseň a zde se musíme pochlubit obecenstvo nám poděkovalo dvojím povstáním.
Zároveň jsme dostali pozvání k uspořádání adventního koncertu, čehož si velmi vážíme.
A dostáváme se ke koncertu, kterým vždy
gradujeme celou šňůru našich vystoupení a to je
koncert v našem sídelním městě Soběslavi, konaný v Českobratrském evangelickém kostele.
Velký dík patří faráři Richardu Dračkovi, který
nám vždy ochotně umožní uspořádat koncert
kdykoliv ho požádáme, navíc nemá žádné problémy se schvalováním a povolováním obsahu
koncertu. Ví, že bychom do programu nikdy
nezařadili cokoliv nevhodného.
Koncert v Soběslavi přišel zhlédnout také
starosta Zlukova Zdeněk Zeman a pozval nás

k účinkování při slavnostním odhalení sochy
sv. Jana Nepomuckého v sobotu 22. června od
14.00 hodin ve Zlukově. Jak vidíte, jedeme dál a
pro nás je úžasné zjištění, že hudba nás všechny
v životě stále provází.
I v našem kostelíčku nám obecenstvo vyjádřilo své uznání povstáním. Pravdou je, že jsme
si každé letošní vystoupení nadšeně prožívali a
toto nadšení se zřejmě přeneslo i na posluchače.
A to je nejkrásnější souznění, jakého se může
účinkujícím dostat.
Tady jsem původně chtěla povídání ukončit,
ale mám pro vás ještě jednu pozvánku: v sobotu
6. září v 19.00 hodin bude v Českobratrském
evangelickém kostele koncertovat mladá, ale
velmi nadaná jazzová zpěvačka Petra Chlebníčková se svou kapelou. Bližší seznámení a rozhovor s Petrou vyjde v Hlásce 1. září. Věřím, že
si najdete volnou chvilku a opět se setkáme.
Na slyšenou a viděnou se těší Eva Králová
sbormistryně NOVITY

Je konec školního roku a začíná léto. Děti už
se těší na prázdniny a my jim touto cestou chceme popřát krásné léto, hodně sluníčka a mnoho
zážitků. A zároveň chceme poděkovat nejen dětem, které u nás vystupovaly, ale i paním učitelkám za všechna vystoupení, která pro nás
během školního roku připravily.
Poslední školní vystoupení, takové dva malé
koncerty žáků ze Základní umělecké školy Soběslav, nás čekaly koncem května. Nejdříve přišly zazpívat děti z pěveckého sboru pod
vedením paní učitelky Duškové a poté nám
předvedli své umění žáci paní učitelky Hrochové, kteří nám ukázali, co vše dokážou zahrát na
svůj oblíbený nástroj – kytaru. Obě vystoupení
se nám moc líbila a už teď se těšíme na další
hudební zážitky.
V červnu přijala naše pozvání paní učitelka
Pšeničková ze ZŠ Komenského se svou třídou
1. B. Tentokrát jsme pro děti měli připravený
program my. Děti u nás strávily celé dopoledne,

plnily soutěžní úkoly, zahrály si kuželky a nechybělo ani malé občerstvení. Za své výkony
byly odměněny malými dárečky, které naši uživatelé vyrobili. Bylo to velmi příjemně strávené
dopoledne a užily si ho nejen děti, ale i my.

Během června jsme ještě opékali s dětmi
vuřty a zúčastnili se turnaje v kuželkách a petanque, který každoročně pořádá G-centrum Tábor.
Ale o tom, jak vše dopadlo, zase příště…
Za Senior dům Pavlína Marešová
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Policejní zápisník
 Neznámý pachatel dne 3. 5. 2013 odcizil z vol-













ně přístupného areálu firmy Jasanka, v obci
Klenovice 3 ks elektromotorů a 1 ks elektromotoru poškodil, čímž způsobil výše uvedené
firmě celkovou škodu ve výši 6.500,- Kč.
NP dne 9. 5. 2013 odcizil z volně přístupného
pozemku v obci Záluží u Vlastiboře kovový
materiál (různé druhy traverz, trubky), čímž
způsobil J. P. celkovou škodu ve výši
10.000,- Kč.
J. T. neplní vyživovací povinnost na svého
syna F. T., která mu vyplývá z rozsudku
Okresního soudu v Táboře, kdy má k rukám
P. B. nejpozději do každého 25. dne v měsíci
přispívat částku ve výši 1.500,- Kč. Na výživném dluží částku ve výši 42.000,- Kč.
Dne 11. 5. 2013 řídil Z. L. osobní motorové
vozidlo tov. zn. Škoda Fabia po silnici 1. třídy
E-55 v Soběslavi, kde byl u restaurace Paluba
zastaven a kontrolován hlídkou OOP ČR Soběslav. Dechovou zkouškou byly naměřeny
hodnoty alkoholu v dechu 2,13 a 2,03 promile.
Podezřelí J. K. a Z. K., kterým pomohl podepřením k překonání vstupních vrat mladistvý
T. Č. vnikli na rampu Prodejny Pramen v Soběslavi, kde z uložených přepravek odcizili
různé druhy pečiva /chléb, dalamánky, housky/, které poté přes vrata předávali před prodejnou stojícímu a hlídajícímu mladistvému
T. Č. Poté společně s odcizeným zbožím
utekli do bydliště J. K. na adrese Soběslav,
kde část pečiva zkonzumovali a část předali
svým příbuzným, kteří s odcizeným pečivem
naložili stejným způsobem. Poškozené firmě
způsobili škodu nejméně 392,- Kč.
Dne 17. 5. 2013 bylo oznámeno, že NP odcizil 2 ks stíracích lišt a poškodil čelní sklo u
vystaveného nového vozidla Peugeot 308
SW stříbrné barvy bez RZ. Vozidlo bylo vystaveno u STK PETA Servis Soběslav.
NP dne 16. 5. 2013 nastříkal na budově bývalé hydroforové stanice v ul. Nad Hvíždalkou
v Soběslavi nevhodný nápis, čímž způsobil
J. P., škodu ve výši 15.000,- Kč.
OOP Soběslav

Římskokatolická farnost Soběslav
srdečně zve na tradiční

HLAVNÍ POUŤ
k Panně Marii Bolestné
na Svákově
neděle 7. 7. 2013
v 9.30 MŠE SVATÁ
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Dramatická noční služba se šťastným koncem
Přívalové srážky ohrozily v neděli 9. června
na Táborsku vozidla i jejich posádky. Z rybníků
od Nedvědic se valila přívalová vlna metrové
výše, která kolem desáté večer smetla ze silnice
osobní motorové vozidlo se seniorskou manželskou dvojicí, a to rovnou do plnícího se potoka.
Operační důstojník z Tábora přijal tísňový telefonát z vozu, který je mimo silnici a jehož posádka se nemůže z vozidla dostat a hrozí jí
utopení.
Na místo vyrazili policisté prap. Kropík a
pprap. Dvořák z Obvodního oddělení policie
Soběslav. Policisté si při propátrávání okolí křižovatky silnic mezi obcí Vesce a Nedvědice žádného vozidla nejdříve nevšimli. Po několika
okamžicích však mimo silnici za křovím spatřili
záblesky. Místo prověřili a spatřili osobní vozidlo v korytu potoka, vodou zaplavené do půlky
oken. Policisté zprvu neviděli žádný pohyb. Až
po několika vteřinách zahlédli vzadu ve vozidle
psa a následně dvě osoby vpředu. Na místo policisté nasměrovali hasičské vozy k vyproštění.
Hladina potoka však stoupala tak rychle, že
nebylo možno čekat ani vteřinu. Policisté se jistili tažným lanem služebního vozu a potokem se
spustili k uvězněné dvojici seniorů. I přes proud
vody otevřeli dveře vozu a vytáhli ženu a za ní i

jejího manžela. V okamžiku, kdy policisté „dostali“ ohrožené osoby ven, zbývalo do zaplavení
vozidla zhruba třicet centimetrů. Jako posledního
člena ohrožené posádky vytáhli policisté i psa.
Ve služebním voze pak „všichni tři“ zachránění
počkali na příjezd lékařské ambulance.
Události posledních dnů vyžadují od všech
příslušníků policie maximální nasazení, soběslavští policisté svým příkladným činem vyrvali
ze statistiky obětí povodní dva životy.
mjr. Mgr. Jiří Matzner

Z činnosti hasičů
Události PS Soběslav
15. 5. – 14. 6. 2013
 16.5. Odstranění padlého stromu na el. vedení u obce Mezná.

 20.5. Odstranění padlého stromu na el. vedení u obce Klenovice.

 21.5. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů v Košicích. Při
nehodě nebyl nikdo zraněn.

 22.5. Požár rybářské bašty na břehu Horusického rybníka.

 23.5. Požár okrasných dřevin na ulici Dr. E.

Poděkování
hasičům z Dráchova
Letošní povodně jsme v Dráchově prožili
konečně relativně v suchu. A to hlavně díky loni
vystavěné protipovodňové hrázi a také jejím
včasným uzavřením. Při odčerpávání spodní
vody, která by vytopila část Dráchova, se střídali hasiči z místního SDH a několik dobrovolníků. Drželi hlídky nepřetržitě 24 hodin denně po
téměř dva týdny. Tímto bychom jim rádi poděkovali za jejich nezištnou pomoc a práci.
Děkujeme majitelům restaurace Ve Mlejně
za poskytnutí zázemí a občerstvení hlídkám.
Obyvatelé obce Dráchov

Beneše v Soběslavi.

 24.5. Požár skladu sena a zemědělské techniky v obci Řípec. Zásah provedly jednotky
HZS Jčk PS Soběslav, PS Tábor, SDHO Veselí n/L a Řípec.

 1.6. Požár dřevěné kůlny v areálu bývalého
ZD v obci Dráchov. Zásah provedly jednotky
HZS Jčk PS Soběslav, SDHO Kardašova Řečice, SDHO Veselí n/L a Dráchov.

 2.6. – 14.6. Zaměstnávaly jednotku PS Soběslav převážně zásahy v souvislosti s povodní, která postihla Soběslavsko a
Veselsko. Profesionální hasiči vyjížděli k 36
zásahům. Většinou se jednalo o čerpání vody
ze zatopených prostor nebo pomoc při instalaci protipovodňových zábran apod.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice

22

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

červenec 2013

Sousedské vztahy podle nového občanského zákoníku
Mít dobrého souseda, se kterým se snadno
na všem domluvíte, se kterým lze strávit příjemný večer a který je připraven Vám kdykoli pomoci, je terno. Bohužel ne vždy máte takové
štěstí, a proto je nutno přijmout pravidla, podle
kterých se postupuje v případě sousedských
různic. Nový občanský zákoník (účinný od 1. 1.
2014) některá pravidla současného občanského
zákoníku přejímá a rozvíjí, jiná upravuje nově.

dy, kterou jsme mu na stromu způsobili.
Máme-li pro to rozumný důvod, můžeme požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice, a vysadil-li je
nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil.
Neplyne-li z jiných předpisů nebo zvyklostí
něco jiného, platí pro stromy dorůstající výšky
přes 3 m jako přípustná vzdálenost od hranice
3 m, pro ostatní stromy 1,5 m.

Častým problémem jsou přesahující větve ze
stromů souseda a plody, které z nich padají. Na
rozdíl od současné úpravy bude platit, že plody
spadlé ze stromů na sousední pozemek náleží
vlastníkovi sousedního pozemku. Ten je také
oprávněn šetrným způsobem a ve vhodné roční
době přesahující větve odstranit, působí-li mu
větve škodu či jiné obtíže, ale až po té, co o to
požádal svého souseda – vlastníka stromu, a ten
to v přiměřené době neučinil. Pokud bychom
však sousedovy větve uřezali mimo dobu vegetačního klidu nebo nešetrně, nejenže bychom
nalili oleje do ohně sousedských vztahů, ale
také by nás mohl soused žalovat o náhradu ško-

Vlastník pozemku je povinen zdržet se všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn,
pach, světlo, hluk apod. (imise) vnikají na pozemek souseda v míře nepřiměřené poměrům.
Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů. Můžeme tedy topit v kotli a vypouštět kouř
komínem, nepřesahuje-li to míru přiměřenou
poměrům, ale nemůžeme komín nasměrovat
přímo pod okna souseda. Můžeme chovat včely
např. v zahrádkářské kolonii, ale nesmíme úl
umístit na hranici pozemku a otočit jej přímo na
sousední pozemek. Máme právo požadovat, aby
soused upravil stavbu na sousedním pozemku

tak, aby ze stavby voda nestékala na náš
pozemek, ale stéká-li na náš pozemek voda přirozeným způsobem z výše položeného sousedního pozemku, nemůžeme si nárokovat, aby
soused svůj pozemek upravil. Můžeme však požadovat, aby soused nebránil odtoku vody ze
svého pozemku v rozsahu, ve kterém vodu sám
nepotřebuje.
Ocitne-li se na našem pozemku cizí věc
(např. míč sousedových dětí), jsme povinni tuto
věc jejímu vlastníku, popř. tomu, kdo ji měl u
sebe, vydat, nebo mu umožnit, aby na náš pozemek vstoupil a věc si našel a odnesl.
Způsobila-li však tato věc na našem pozemku
škodu (např. míč nám rozbil skleník), můžeme
ji zadržet, dokud neobdržíme náhradu způsobené škody či jinou jistotu. Jsme ovšem povinni
umožnit sousedovi vstup na náš pozemek v rozsahu, který je nezbytně nutný k údržbě sousedního pozemku, nelze-li tohoto účelu dosáhnout
jinak.
JUDr. Ing. Miroslav Nosek, advokát působící
na MěÚ v Soběslavi

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. posiluje svou
pozici na trhu CNG plnicích stanic
Český výrobce MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. podepsal exkluzivní
smlouvu o výhradním prodeji CNG stanic s firmou AQUACENTRUM
PRAHA s.r.o.
„MOTOR JIKOV dnes nabízí zákazníkovi CNG plnicí zařízení a stanice v širokém spektru výkonů již od 5 do řádově tisíců kubíků stlačeného
zemního plynu za hodinu s tím, že oproti konkurenčním firmám velkou
část sortimentu sami vyvíjíme a vyrábíme. Uzavřením kontraktu vyplňu3
jeme v naší nabídce důležitý prostor o výkonech 20 – 100 m /hod. a získáváme výhradní zastoupení ve výrobě a prodeji zařízení vyvinutých
společností AQUACENTRUM PRAHA pro oblast celého světa, tedy i
České republiky. Jedná se o logické vyústění naší dosavadní velmi úzké a
úspěšné spolupráce a další strategický krok k posílení naší pozice na světových trzích,“ říká generální ředitel a předseda představenstva mateřské
společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák.

Plnicí stanice MJ Compact Plus s výdejním stojanem (ilustrační foto)

Jedná se především o kompaktní CNG plnicí stanice o výkonech 20 3
40 m /hod, vybavené jedním nebo dvěma kompresory Trident 400 umístěnými společně s tlakovým zásobníkem volitelného objemu až do 1680 l
uvnitř betonového kontejneru o rozměrech zpravidla 3,5 x 2,5 x 2,5 metru.
Zařízení kromě nutného příslušenství obsahuje moderní elektrický rozvaděč a automatickou regulaci provozu s připojením na internet, umožňující
dálkový monitoring provozu. Může být vybaveno buď výdejním stojanem
s obchodním měřením spotřeby, nebo jednoduchým výdejním zařízením
s ručním ovládáním. Součástí výdejního systému bude vždy plnicí hadice
a výdejní koncovka NGV1 nebo NGV2. Stanice bude prodávána pod obchodním názvem MJ Compact Plus. Svým provedením, konstrukcí a
technickými parametry plně zapadá do koncepce a produktové řady CNG
plnicích systémů, nabízených společností MOTOR JIKOV, která je díky
tomu schopna pokrýt svými produkty potřeby v podstatě jakéhokoliv
zákazníka.
„Zařízení se vyznačuje vysokou flexibilitou provedení a použití a lze
je zákazníkům dodat dle jejich požadavků v odlišných koncepcích a variantách. Je určeno především pro vnitropodnikové aplikace pro středně
velké flotily vozidel s pohonem na zemní plyn nebo jako veřejná CNG plnicí stanice pro menší lokality,“ popisuje produkt Jiří Slíva, ředitel divize
Speciální obrábění a výroba soběslavské společnosti MOTOR JIKOV
Strojírenská a.s.
Instalace zařízení nevyžaduje náročnou stavební připravenost a má
minimální legislativní nároky, zpravidla není třeba stavebního povolení.
Společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. i AQUACENTRUM
PRAHA s.r.o. zajišťují kompletní realizace od počátečních kalkulací potřeb a návrhu, přes projektování, asistenci při přípravě až po vlastní instalaci, zprovoznění a schválení stanice do provozu. Obě společnosti v České
republice zajišťují i následný záruční i mimozáruční servis.
Smlouva dále obsahuje i dohodu o společném vývoji nových typů plnicích zařízení a stanic s cílem maximálně rozšířit toto dosud opomíjené, ale
levné a ekologicky příznivé palivo a tím především zvýšit jeho dostupnost
pro maximum uživatelů z řad velkých společností, firem, živnostníků, ale
i jednotlivců.
Redakce MOTOR JIKOV Group a.s.

červenec 2013
MUDr. PAVLA DOHNALOVÁ
oznamuje, že
OČNÍ AMBULANCE
bude z polikliniky v Soběslavi
přestěhována na novou adresu:
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 56,
SOBĚSLAV
tel. 734 620 646
Předpokládané zahájení provozu:
15.7.2013
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VZP otevřelo novou úřadovnu v Soběslavi
Zatím dva dny v měsíci mohou klienti využívat služeb nového pracoviště Všeobecné zdravotní
pojišťovny, které bylo otevřeno v prostorách MěÚ Soběslav, náměstí Republiky 59/I.
Úřadovna nabídne v těchto prostorách obyvatelům města sběr všech dokumentů a také poradenskou činnost.
V měsíci červenci mohou těchto služeb využít klienti 10. a 24. 7. 2013 od 13.00 do 17.00, poté vždy
každou druhou a čtvrtou středu v měsíci ve stejném čase v zasedací místnosti MěÚ, 2. patro, č. dv. 306.

Veškerá objednání pacientů zůstávají v platnosti.
V nově vybavené ordinaci budeme poskytovat všestrannou oční péči včetně vyšetření
zrakové ostrosti, měření dioptrií, měření nitroočního tlaku, vyšetření zorného pole počítačovým perimetrem, dále předpis brýlí,
odbornou aplikaci kontaktních čoček a celou řadu dalších vyšetření a výkonů. Součástí zařízení bude také moderní zákrokový
sálek pro plastické operace očních víček a
další drobné operace.
V nových prostorách můžete využít služeb
oční optiky. Pozor – „Den otevřených dveří“
- o víkendu 20. - 21. července 2013 vždy od
9 do 17 hod. využijte mimořádnou možnost
očního vyšetření a předpisu brýlí bez nutnosti objednání.

Života běh v létech
1949-1953-2013
Chtěl bych vyprávět příběh 24 maturantů, kteří
se potkali ve školních lavicích v roce 1949.
V tomto roce byl zrušen Učitelský ústav v Soběslavi, který měl dlouholetou tradici. My jsme nastoupili do čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia.
V roce 1950 proběhla Výstava jižních Čech
v Soběslavi, která širokou veřejnost seznámila
s budovatelskými úspěchy na českém jihu. V té
době byl ředitelem gymnázia Fišer a zůstali učit
profesoři z učitelského ústavu. Z profesorů zastával významné místo Dr. Václav Čihák, který
byl naším třídním.
V roce 1951 přišel nový ředitel František
Soukup, komunista, za války vězněný v koncentračním táboře. Naše třída byla rozdělena na
dvě části. Deskriptivní geometrii vyučoval ředitel Soukup, větší část třídy měla latinu s prof.
Janem Novákem.
Byla Popeleční středa. Na popud spolužáka
V. Snášela jsme šli do kostela na popelec. Po
příchodu do školy jsme seděli v lavicích s křížkem od popela na čelech. Ředitel Soukup se
hrozně rozčílil, když nás takto viděl, a spustil:
„Vy tataři, kde je moje úsilí vést vás k ateismu a
vy jdete do kostela na popelec“. Ale přesto jsme
byli pokrokoví a uvědomělí, jak to žádala doba.
Místo vyučování jsme se zúčastnili brigády na
stavbě mládeže na Lipně. Děvčata sázela stromky, kluci pracovali v lomu. Jako pedagogický
dozor s námi žádný z profesorů nechtěl jet. Věděli proč; ač jsme nebyli problémová třída, tak
s námi jel jako dozor školník Mládek.
Přišel rok 1953. Napřed umřel J. V. Stalin,
potom K. Gottwald a 1. června byla měnová re-

forma. To bylo dost negativních podmětů pro
studenty, kteří mají maturovat. Místo vyučování
jsme jeden den jeli všichni do Tábora nechat se
vyfotografovat na tablo. Dominantou na našem
maturitním tablu byla věž farního kostela. Když
fanatický ředitel Soukup uviděl věž, zuřil: „Vy
tataři, místo kostelíčka jste měli dát fotku dělníka u soustruhu nebo kombajnistu pracujícího na
poli.“ Držel se za hlavu a povídal, koho to napadlo dát na tablo. On totiž náš soudruh ředitel
používat často výraz „tataři“, zvláště když jsme
hned nechápali průniky množin.
Přišly maturitní dny. Každý den jsme maturovali z jiného maturitního předmětu. Když
jsme konečně všichni odmaturovali, mnozí

z nás po prázdninách pokračovali ve studiu na
vysokých školách, a kdo nešel studovat, našel
uplatnění u ČSD nebo v bance.
Každý rok po maturitě se scházíme, vzpomínáme na bramborové brigády na státním statku
v Závsí a na humorné příběhy, kdy náš pěvecký
kroužek ve Dvorcích pomáhal při zakládání
JZD, noční výmlat ve Vyhnanicích a další příhody. V posledních letech vzpomínáme i těch,
co zemřeli a nemohou být s námi. Nyní, po tolika letech se těšíme z našich dětí, vnoučat a pravnoučat. To těch šedesát let od maturity uběhlo,
jak když rukou mávne!
Padesátá a další léta Vám svými vzpomínkami
připomněl Mgr. Lubomír Vaněk
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Nerudova 424, 392 01 Soběslav, info@kinosobeslav.cz, www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek: hodinu před představením,
e-mailem nebo na tel. 381 214 956.

POZVÁNKA DO KINA V ČERVENCI 2013
Vážení diváci, nejdříve Vás chceme s nástupem prázdnin upozornit na změnu hracích časů, abyste měli možnost si více užít hezkých letních dnů a zároveň
měli čas na návštěvu kina. V loňském roce se osvědčilo posunutí začátku odpoledních představení na 18.00 hodin a večerních na 20.30 hodin, takže u tohoto
modelu zůstaneme i letos. Prázdninový program startujeme zvesela, a to hned
dvěma nejlepšími klasickými komediemi s Marilyn Monroe, jakožto představitelkou „hloupých“, leč krásných blondýnek. K jejímu výročí byly digitálně
zrestaurovány tři snímky, které daly vzniknout kulturní i filmové ikoně a nezpochybnitelnému sexuálnímu symbolu. Samozřejmě uvedeme hudební komedii a
parodii na gangsterské filmy „NĚKDO TO RÁD HORKÉ“ a „SLAMĚNÝ
VDOVEC“, z něhož pochází nejproslulejší záběr filmových dějin, kdy proud
vzduchu z podzemní dráhy zvedá hlavní představitelce sukni až nad ramena.
Určitě za zopakování stojí i komedie s taboulistickým šarmem a francouzskou
horkokrevností „HURÁ NA FRANCII“. Tento měsíc vstupuje do našich kin
česká komedie Alice Nellis „REVIVAL“ o čtyřech muzikantech, jejichž rocková skupina Smokie se za nejasných okolností rozpadla v roce 1972 a nyní
uvažují o comebacku. Tento snímek zřejmě dostane pozvánku do soutěže Karlovarského filmového festivalu, proto je i jeho start načasován co nejblíže k termínu akce. Členy staronové kapely představují Bolek Polívka, Miroslav
Krobot, Karel Heřmánek a Marián Geišberg, generaci jejich potomků vyznávající už docela jinou muziku zastupuje Vojtěch Dyk a poslední klapka padla koncem loňského roku na koncertu kapely Nightwork. Tvůrci uvádějí film jako
střet stáří s mládím a je také o tom, že si staří mohou dovolit žít život mladých a
mladí nakonec dokáží stáří přijmout. Hudba je pak ve filmu mostem, který obě
generace spojuje.
Druhý oddíl věnujeme dětským záležitostem, jako např. „UNIVERZITA
PRO PŘÍŠERKY“ o starostech a radostech studentského života na prestižní
příšerkovské univerzitě. Vypráví o tom, jak se mohou stát nepřátelé těmi nejlepšími přáteli. Druhým animákem bude „JÁ, PADOUCH 2“, kde se objeví
napravený záporák Gru s hlasem Jiřího Lábuse, jeho tři dcery a také nebude
chybět ani parta bláznivých žlutých Mimoňů.
Filmové středy nabídnou zpracovanou adaptaci známého románu francouzského spisovatele a bohéma Borise Viana „PĚNA DNÍ“. Tento film poukazuje
na obraz čisté lásky i strach ze smrti umocněný hravým vizuálním stylem. Hlavní ženskou roli hraje s něhou sobě vlastní Audrey Tautou. Inteligentní dialogy
Jesse a Celine si vychutnáme v americké konverzačce „PŘED PŮLNOCÍ“.
Letním trhákem se určitě stane výtvarná podívaná říznutá svérázným humorem
zasazená do westernových kulis Divokého západu pod názvem „OSAMĚLÝ
JEZDEC“. Pod tímto dílem jsou podepsáni tvůrci Pirátů z Karibiku, a tak nemůže v žádném případě chybět Johnny Deep v roli indiánského bojovníka sekundujícího maskovanému muži zákona. Diváky čeká divoká jízda plná
velkolepých překvapení a humorných neshod, které musejí oba rozpačití hrdinové překonat, aby dokázali bok po boku bojovat s lidskou chamtivostí a korupcí. Pak už nás čekají pouze akční a sci-fi snímky, které vládnou současnému
filmového průmyslu. Takovým špektáklem je „SVĚTOVÁ VÁLKA Z“,
v němž Brad Pitt nejprve utíká před krvelačnými zombíky a poté jako špičkový
krizový analytik se pokusí odhalit příčiny děsivé pandemie. Monstra, obří roboti se na náš svět dostávají skrz trhlinu Pacific Rim na dně Tichého oceánu a
ohrožují život na Zemi. V následných duelech se musí lidstvo naučit, jak „kaiju“ porazit a to se může podařit jedině ve spojení všech mocných světa. Tahle
akční řežba je uváděna pod názvem „PACIFIC RIM – ÚTOK NA ZEMI“.
Všichni fanoušci s „S“ na hrudi mohou ještě zajít na opakovaného „MUŽE
Z OCELI“.
Nezapomenutelné filmové zážitky Vám přeje kolektiv Kina Soběslav.
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Lékař Vám radí

Prázdniny na dovolené prožijte ve zdraví
Začínáme druhé pololetí letošního roku.
Červenec a srpen jsou pro školáky měsíce
prázdnin, pro jejich rodiče i ostatní jsou časem
dovolených. Všem přejeme, aby je ve zdraví
prožili. Aby tomu tak bylo, je nutné dodržovat
některá zásadní pravidla. Jaká? Na to jsme se
zeptali MUDr. Aleny Moutvičkové ze zdejší polikliniky.
„Začala bych známým pořekadlem „nic se
nemá uchvátat“. Pokud se chystáte na dovolenou, v klidu si předem vše připravte. Není na
škodu si na papír napsat, co si chcete vzít s sebou. Až budete třeba několik set kilometrů od
Soběslavi, těžko se budete pro zapomenuté věci
vracet. Pojedete-li do Chorvatska vlastním autem, nezapomeňte na všechny nutné doklady.
Pro řidiče je správné rozplánovat si cestu, na
vyhrazených odpočívadlech si „protáhnout“
tělo. Při cestě v noci nezapomeňte na „mikrospánek“, vteřinka stačí na nedozírné následky.
Máte-li potíže při cestě se žaludkem, Váš lékař
Vám rád předepíše potřebný lék.
Velká část občanů Soběslavi bude prožívat
dovolenou u nás v České republice. Pro ty předešlé informace neplatí. Horké dny, které snad
jistě budou, lákají na koupaliště nebo místní
rybníky a řeky. Dávejte si velký pozor na své
malé potomky. I zde chvilka nepozornosti má
tragické následky. Na veřejných koupalištích
dbejte pokynů plavčíka, ale především spolé-
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hejte sami na sebe. Nemusím zvláště připomínat na slunění. Svým ratolestem dávejte na hlavičky prodyšné pokrývky a nezapomeňte na
vhodné krémy na opalování. Spálená kůže není
zrovna příjemným zážitkem.
Při všech těch teplých červencových dnech
nezapomínejte na vhodné stravování. Tak stejně
jako každý z nás mění zimní a letní šatník, měňte i skladbu našeho letního stravování. Klíčem
zdravého stravování je poslouchat přírodu. Matka příroda je mnohem moudřejší, než si
myslíme.
Pokud Vám některá moje doporučení přijdou vhod, budu ráda. Tak přeji hezké setkání
po prázdninách i dovolených.“
Paní MUDr. Moutvičkové i její zdravotní
sestře popřál hezkou dovolenou a poděkoval za
rozhovor Václav Davídek.

Pozvánka
do Myslkovic
Obecní úřad Myslkovice vás zve do
Myslkovic na zámeček, kde vám
zahraje malá dechová hudba
DOUBRAVANKA, dne 27. 7. 2013
od 14 hodin do 18 hodin v zámeckém
parku, za nepříznivého počasí
se hraje v sále zámku.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Program Kulturního domu
ve Veselí nad Lužnicí
Pátek 12. 7.
· O ČERVENÉ KARKULCE

A PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Divadlo eMILLIon Větrný Jeníkov
Pohádková loutková klasika pro děti i dospělé, která nikdy nezklame a vždy potěší.
Představení je určené dětem od 3 let.
Park za KD od 17 hodin. Vstupné 40 Kč.
V případě nepříznivého počasí se pohádka
odehraje ve velkém sále Kulturního domu
Veselí nad Lužnicí.

Pátek 26. 7.
· O MEDVÍDKOVI MEDOUŠKOVI

Divadlo MIMOTAURUS Praha
Medoušek miluje med a knihy. To první jej
přivede do průšvihu, díky kterému je nucen
svést souboj s kominíkem. Ten totiž tvrdí, že
je hrdina z pohádek, že zachránil Zlatovlásku,
Popelku i Šípkovou Růženku. A nechává si
sloužit od rozbitých hraček na půdě. Naštěstí
Medoušek všechny pohádky zná, ale víte, starou půdu obývá ještě jedna tajemná bytost.
Představení je určené dětem od 3 let.
Park za KD od 17 hodin. Vstupné 40 Kč.
V případě nepříznivého počasí se pohádka
odehraje ve velkém sále Kulturního domu
Veselí nad Lužnicí.
Marcela Rybářová, vedoucí KD
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Den dětí v Chlebově
V sobotu 1. června 2013 se od 14 hodin uskutečnila oslava Dne dětí v Chlebově. I přes nepřízeň počasí se děti (a to ve velkém počtu)
zúčastnily různých soutěží - skákalo se v pytli,
lovily se rybičky, střílelo ze vzduchové pušky,
házelo se kroužky a byla připravena ještě spousta dalších soutěží, na které vlivem velkého deště
po 16. hodině bohužel nedošlo. Nás ale déšť úplně nezaskočil, a tak jsme se s dětmi přesunuli
pod prostornou pergolu, kde proběhla bitva s balonky, skákání s balonky, kreslení na sádrové
odlitky. Děti měly meloun, medovníkové řezy a
opekli jsme si i vuřty. Věřím, že se všem
zúčastněným odpoledne líbilo. Snad nám bude
počasí příště více nakloněno.

nnn

A ještě pozvání na taneční pouťovou zábavu, která se uskuteční pod pergolou v pátek
26. července 2013. Všichni jste srdečně zváni.
R. Petrů

MARVAN, NOVÝ, FILIPOVSKÝ

20. - 21.7.2013

MANDLOVÁ, PEŠEK, BAAROVÁ

MOTOSLALOM – SOBĚSLAV

a VLASTA BURIAN

Pozvánka na Motoslalom a Kurz
bezpečné jízdy „Jezdi s rozumem!“

jsou k vidění denně mimo pondělí
od června do srpna v

OBRAZÁRNĚ ŠPEJCHAR ŽELEČ
na starých filmových plakátech, bio
programech a dobových fotografiích



Půvab stáří filmových plakátů
Osmdesát filmových plakátů, lidově
„nudlí“, které provázely uvedení filmových
premiér v době první republiky, osídlilo
prostory Obrazárny Špejchar Želeč. Některé
z nich už jsou jedinými, v soukromé sbírce
dochovanými exempláři, a představují čarovné „dřevní“ doby tisku plakátů formou litografie. Jsou na nich zobrazeni legendární
herci v útlém věku svých filmových začátků
a hlásají názvy snímků ze zlatého fondu naší
kinematografie. Přednosta stanice, Cesta do
hlubin študákovy duše, Hotel Modrá hvězda
a desítku dalších.
Výstavu doplňují vzácné fotografie herců
s jejich originálními podpisy a také série bio
programů, které byly nabízeny divákům
v biografu a obsahovaly sérii fotek z uváděného titulu i základní informaci o kolektivu
tvůrců.
Ojedinělá výstava potrvá od června do
konce srpna a je přístupná každý den kromě
pondělí od 10.00 do 18.00 hod. Vstupné
30 Kč dospělí a 20 děti a důchodci platí do
celé budovy Špejcharu Želeč a je tedy možné
při návštěvě výstavy plakátů zhlédnout také
víc jak sto exponátů v Muzeu staré zemědělské techniky, umístěných v přízemí.
Pavel Šmidrkal, kurátor výstavy

Chceš se naučit perfektně a bezpečně ovládat
svůj motocykl? Nyní máš možnost vyzkoušet si
své schopnosti a naučit se něco nového. Seriál
volných soutěží v Motoslalomu - Motogymkhana proběhne v prostorách cvičiště autoškoly v
areálu AMK Soběslav – u letiště ve dnech 20. 21. 7. 2013. Pro případné zájemce je připraven
Kurz bezpečné jízdy. Motorkářský věk a kubatura strojů nejsou nijak omezeny! Akce je vhodná jak pro začínající motorkáře, tak i pro
pokročilé jezdce. Rádi uvidíme malé motocykly
i velkoobjemové stroje.
Přihlášky on-line a podrobnější info:
www.motoslalom.cz a www.autoskolasluka.cz
Partnery akce je Autoškola-Motoškola Petr Sluka, AMK Soběslav, Pneuservis Kazda-Klenovice a
Motoforum.cz

červenec 2013

Soutěž
v požárním sportu
Soutěže v požárním sportu patří mezi již tradiční a velice navštěvované sportovní klání.
Svojí atraktivitou a výjimečností si tento sport
vydobyl velké postavení nejen na hřištích
okrskových a okresních soutěží, ale i v měřítku
mezinárodním.
Hlavní myšlenka tohoto sportu však nespočívá pouze v propojení hasičské tématiky s prvky atletiky. Na prvním místě stojí především
prevence a osvojení základních hasičských úkonů, které poté dokáže “hasič dobrovolník” lépe
a bezpečně využít v případě krizové situace.
Okresní sdružení hasičů ČMS v Táboře a
Sbor dobrovolných hasičů Soběslav uspořádaly
v sobotu 8. 6. 2013 na stadionu v Soběslavi
okresní kolo soutěže v požárním sportu.
Tohoto hasičského klání se zúčastnila družstva, která dosáhla nejlepších časů v okrskových soutěžích. Soutěž se skládá ze tří disciplín,
a to 100 m překážek, 4 x 100 m štafeta a královská disciplína požární útok. I když v různých
místech okresu byly záplavy, soutěže se zúčastnilo 9 družstev mužů a 6 družstev žen. Na prvním místě se umístilo družstvo mužů z Pikova,
druhou příčku obsadilo družstvo ze Stoklasné
Lhoty a na třetím místě skončilo družstvo ze
Zárybničné Lhoty.
Z družstev žen se nejvíce dařilo Bechyni, na
druhém místě skončily ženy z Moravče u Mladé
Vožice a třetí místo patří Smrkovu.
Nejlepší jednotlivci jsou borci z Pikova, vítězem na 100 m překážek se stal Smetana Pavel
s časem 17,13 s, na druhém místě Tejnor Luboš
čas 17,20 s, třetí skončil Vavřík Jan a jeho čas
byl 17,29 s. Mezi ženami byly nejlepší Doudová Martina z Bechyně s časem 20,87 s, na druhém místě skončila Spěváková Jarka
z Moravče, jejíž čas byl 21,34 s, třetí skončila
Malenická Klára ze Smrkova s časem 21,38 s.
Za OSH ČMS Tábor a SDH Soběslav
I. náměstek starosty OSH Jiří Šustr
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Tradiční rybářské klání
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jednu rybu 31 z nich. Kluci a holky vytáhli z
vody celkem 16 kaprů, 41 plotic, 32 ouklejí, 10
pstruhů duhových, 2 siveny, 6 cejnů, 8 perlínů, 4
okouny a 3 boleny. Nad dodržováním pravidel a
měřením ryb dohlíželo 15 rozhodčích z řad zkušených rybářů a členů rybářské stráže. Vítězem
závodu se stal Jan Ťupa, který ulovil celkem 719
centimetrů ryb. Na druhém místě se umístil Jiří
Mráz a pomyslnou bronzovou příčku obsadil Daniel Štefan. Mezi dívkami byly mezi nejlepšími
Jana Zelenková, Nikola Kášková a Eliška Žáková. Nejdelší rybu, kapra o délce 45 cm, ulovil
Alex Nicolas Pavlát a také Jáchym Valeš.

V sobotu 1. června 2013 proběhly v rámci
Dne dětí tradiční rybářské závody pro naše nejmenší. Konaly se však tentokrát na netradičním
místě. Namísto pískovny v Roudné se mladí rybáři a rybářky sešli na březích Černovického
potoka u vakového jezu Modlík. Lokalita pod
hrází Nového rybníka se po vybudování nového
jezu a slepého ramene s rybím přechodem stala
vyhledávaným rybářským revírem - nejen kvůli
dobrým rybím obsádkám, ale také díky příjemnému přírodnímu prostředí s řadou zajímavých
živočichů, kteří zde žijí jako například ledňáček, slavík, rak nebo piskoř. Opodál dokonce
rostou vzácné vstavače. Často sem také zavítá
čáp z našeho pivovarnického komínu. Krátce
před závody bylo do potoka členy místního rybářského spolku vysazeno 120 pstruhů duhových, 60 sivenů amerických a 180 kaprů.
Zároveň byl celý úsek potoka označen cedulemi
se zákazem rybolovu do doby konání dětských
rybářských závodů.
Malí kluci a holky navštěvující rybářský
kroužek se mohli s taji rybařiny seznámit již několik dní před závody. V potůčku vytékajícím
z Nového rybníka totiž členové místního spolku
odchovali stovky štiček a budoucí rybáři si je
mohli podle všech zásad správného hospodaření sami vysadit do potoka. Přestože štičky měřily jen několik centimetrů, již za rok z nich
budou dravci dlouzí až půl metru.
Celý týden před závody bylo velmi nepříznivé počasí – chladno a déšť. Ručička teploměru
se tak tak přehupovala přes deset stupňů Celsia.
Ještě v pátek odpoledne nebylo jisté, zda závody vůbec proběhnou. Ranní sobotní obloha však
alespoň na několik hodin ukázala vlídnou tvář.
Přestože průtok potokem byl kolem dvou kubíků a voda byla mírně zakalená, k závodu se nakonec prezentovalo úctyhodných 60 závodníků.
Mezi nimi bylo dokonce 15 dívek. Každý závodník si ihned po příchodu vylosoval lovicí
místa pro první i druhé kolo.
Závodníci, rodiče i návštěvníci měli u potoka dobré zázemí. Na perfektně vyčištěných březích a čerstvě posekaném trávníku bylo
připraveno několik desítek míst k rybolovu. Ve
stánku vedle vakuového jezu, v místech, kde byl
před několika lety nalezen soběslavský mincovní poklad, se prodávaly limonády, čaj, pivo
nebo bramboráčky. Tatínkové a maminky si

mohli dát i něco ostřejšího. Pod přístřeškem s lavičkami si děti pochutnávaly na buchtách nebo
tradičních tatrankách.
Vlastní závody začaly krátce po sedmé hodině. Netrvalo to ani minutu a na břehu byl první
úlovek. Rozhodčí pečlivě měřili a poctivě zapisovali každý centimetr ulovených ryb. Po necelých dvou hodinách si děti opekly vuřty,
posilnily se na další klání a zahájily druhé kolo.
To už se nad hlavami závodníků i velkého počtu
rodičů a „zvědavců“ kupily zlověstné mraky.
Kolem jedenácté hodiny začaly padat první kapky. Druhé kolo skončilo. Než organizátoři spočítali výsledky, byly děti seznámeny s dalšími
rybářskými dovednostmi. V přistaveném akváriu
si mohly prohlédnout některé druhy ryb, učily se
pravidlům chování u vody a šetrnému zacházení
s obyvateli vodní říše. Vedoucí rybářského
kroužku Václav Karpíšek předal absolventům
kroužku veškeré rybářské doklady opravňující je
k lovu. Ve volných chvílích si mohli rodiče s dětmi po dobu celého závodu prohlédnout malé zemědělské hospodářství Jiřího Kubeše s chovem
ovcí a dalších domácích zvířat.
Na závěr závodů proběhlo vyhlášení výsledků a předání cen. Z 60 účastníků ulovilo alespoň

Za všechny organizátory, sponzory a dobrovolníky
Mgr. Petr Lintner
předseda MO ČRS Soběslav

Poděkování

protože to vlastně bylo jejich první nahození do
vody v životě. O to větší byla radost z úlovku.
Mladší chytil pstruha a starší, absolvent rybářského kroužku při DDM, kapra 45 cm, jednoho
z největších ulovených. Také ostatní soutěžící
se činili, z úlovků mělo radost více než 30 dětí.
Myslíme si, že to byl nejhezčí dárek a
nejkrásnější zážitek, darovaný k jejich svátku.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat organizátorům za příkladný průběh celého závodu.
Rybářská stráž poctivě měřila a zapisovala
úlovky, o přestávce si děti samy opekly na ohni
vuřtíky, mohly ochutnat zákusky upečené ma-

minkami a babičkami. Podávala se káva, čaj a
pro doprovod i jiné tekutiny. Zkrátka – nemělo
to chybu.
Na závěr proběhlo vyhodnocení úlovků a
děti dostaly pěkné ceny z oblasti rybářské
výzbroje.
Velkou zásluhu na tom, že vše dobře klaplo,
mají mj. pánové Karpíšek, vedoucí rybářského
kroužku, a Jiří Kubeš, a tak speciálně jim patří
náš velký dík.
Jménem dětských rybářů děkují
Hana a Josef Valešovi

V sobotu 1. června uspořádal Český rybářský
svaz MO Soběslav, v rámci oslav Dne dětí, rybářské závody na Černovickém potoce pro děti
do 15 let. Přestože předpověď počasí slibovala
spíše déšť, zaregistrovalo se více než 60 soutěžících. Pro podporu jejich nadšení a radosti z úlovků obohatil rybářský svaz vodu potoka
výsadkem kaprů a pstruhů a také počasí se
umoudřilo a pršet začalo až po skončení soutěže.
Také naši dva vnuci se této soutěže zúčastnili. Moc jsme nedoufali, že budou mít úspěch,

Nad závodníky i organizátory tentokrát držel
ochrannou ruku sám svatý Petr – patron všech
rybářů. Jen co organizátoři sbalili všechny věci
a všichni společně uklidili břehy potoka, spustil
se liják, který nebral konce. Už druhý den
proudilo potokem tolik vody, že závody by se
konat nemohly. Povodeň začala. Ale to my rybáři dávno víme, že voda dává obživu, obdarovává radostí, ale poručit jí nemůžeme. A když si
umane, dokáže i brát.
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Závěr fotbalové
sezony mužů
Jarní část sezony se nám vcelku povedla, i
když záchranářské boje probíhaly až do posledních kol. Kluci se semkli a v některých zápasech
podali výborný výkon (Dražice, Osek, Písek,
Jankov, Dačice, Hradec, Prachatice). Výsledkem toho bylo 6 výher, 4 remízy a 5 proher. Nejhorší zápas jsme sehráli se Čkyní i s vysokou
prohrou. Nejlepším střelcem v našem mužstvu
byl Jirka Šmídmajer se 7 brankami. Sezonu
jsme zakončili jak jinak než dokopnou, která se
vydařila. Na novou sezonu se začneme připravovat v pondělí 22. 7. 2013, pak pořádáme 27. 7.
2013 turnaj na našem hřišti za účasti juniorky
Českých Budějovic, Tábora a divizního Benešova. Tímto jste všichni srdečně zváni. V sobotu
3. srpna jedeme na turnaj do Plané nad Lužnicí.
Výsledky:
· FK Rašelina Soběslav - TJ Dražice 1:1 (0:0)
Branky: 63´ Šmídmajer – 88´ Šahajda
· SK Čkyně – FK Rašelina Soběslav 3:0 (2:0)
Branky: 7´ a 47´ Friš, 31´ Valta
· FK Rašelina Soběslav - FK Vodňany 2:0
(0:0)
Branky: 51´ M. Mazouch, 83´ Jelínek
· Lokomotiva Veselí n/Luž. - FK Rašelina Soběslav 1:0 (0:0)
Branka: 56´ Sokolt
· FK Rašelina Soběslav - TJ Osek 3:2 (2:0)
Branky: 10´Holub, 14´Fischer (11),
75´Šmídmajer - 69´Carda, 90´Benedikt
· FC Písek „B“ - FK Rašelina Soběslav 0:1
(0:0)
Branky: 80´Holub

FK Rašelina Soběslav: zleva stojí Hajič – trenér, Nývlt – trenér brankářů, Boháč, Mazouch T., Janoušek P. , Mazouch M., Polišenský K., Holub, Šmídmajer, Petrů, Janovský – zdravotník, Maršík –
vedoucí mužstva, sedí Janovský, Novák, Peltán, Kuník, Hnilička, Maršík, Hromada, Kolba. Chybí
Janoušek P., Polišenský J., Jelínek, Fischer, Podlaha

· TJ Jiskra Třeboň - FK Rašelina Soběslav
2:1 (1:1)
Branky: 30´Redžepi, 76´Maxa (11) – 39´Polišenský K.
· FK Rašelina Soběslav - TJ Hluboká nad Vltavou 3:3 (1:1)
Branky: 42´Boháč, 50´a 67´ Šmídmajer 16´a 80´Pomeje a vlastní Holub
· SK Jankov - FK Rašelina Soběslav 2:3 (2:2)
Branky: 1´ Sedlic, 31´ Bürger – 26´ Fischer,
27´ a 55´ Šmídmajer
· SK Rudolfov - FK Rašelina Soběslav 2:2
(1:1)
Branky: 40´ Gažák, 50´Pexa – 44´ Peltán,
71´ Boháč

· FK Rašelina Soběslav - Centropen Dačice
4:1 (2:0)
Branky: 29´ Mazouch T., 41´ Janoušek P.,
56´ Fischer, 76´ Šmídmajer – 66´Grün
· TJ Sokol Sedlice - FK Rašelina Soběslav 0:0
(0:0)
· FK Rašelina Soběslav - FK J. Hradec 1910
3:2 (2:2)
Branky: 4´ Petrů, 15´ Mazouch T. , 90´ Polišenský K. – 30´ Koutný, 42´ Kučera
· FK Lažiště – FK Rašelina Soběslav 2:1 (1:1)
Branky: 24. a 60. Kováč – 31. Šmídmajer
· FK Rašelina Soběslav - FK Tatran Prachatice 0:3 (0:0)
Branky: 78´ a 80´ Cais, 90´Hovorka Petr
F. Maršík

Fotbalové turnaje mladší přípravky
V neděli 16. 6. 2013 pořádal oddíl mladší
fotbalové přípravky FK Rašelina Soběslav turnaje pro ročník narození 2004 a ročník narození
2005 na domácím hřišti. Na turnaj se dohromady i s domácími přihlásilo celkem 12 týmů, jedno z mužstev muselo ale účast na poslední chvíli
zrušit, a tak si v turnaji r. 2004 zahráli i naši starší spoluhráči ze starší přípravky, jejichž výsledky ale nebyly do turnaje počítány. I přesto jim
touto cestou děkujeme, že nám vyšli vstříc a
díky nim nám nevznikly časové proluky mezi
zápasy.

Turnaj r. 2005 a mladší:
·
·
·
·
·

Zápasy FK Rašelina Soběslav
SK Spartak Příbram – FK Rašelina Soběslav
8:1
FK Rašelina Soběslav – SK Dynamo ČB 4:2
FK Rašelina Soběslav – Lokomotiva ČB 4:14
Jiskra Třeboň – FK Rašelina Soběslav 11:2
FK Rašelina Soběslav – TJ Hradiště 3:5

Celkové pořadí:
1. Lokomotiva České Budějovice
2. Jiskra Třeboň
3. SK Spartak Příbram
4. TJ Hradiště
5. FK Rašelina Soběslav
6. SK Dynamo České Budějovice
· Nejlepší střelec:
Jakub Matuška (Jiskra Třeboň)

· Nejlepší hráč: David Petrásek (FK Rašelina

Soběslav)
· Nejlepší brankář: Ondřej Deml (SK Spartak
Příbram)

Turnaj r. 2004 a mladší:
·
·
·
·

Zápasy FK Rašelina Soběslav
FK Rašelina Soběslav – TJ Sokol Planá nad
Lužnicí 9:4
FK Rašelina Soběslav – Lokomotiva ČB 4:8
Jiskra Třeboň – FK Rašelina Soběslav 5:3
FK Rašelina Soběslav – TJ Sokol Chotoviny
12:2
Celkové pořadí:
1. Lokomotiva České Budějovice
2. Jiskra Třeboň
3. FK Rašelina Soběslav

4. TJ Sokol Chotoviny
5. TJ Sokol Planá nad Lužnicí
· Nejlepší střelec: Samuel Šimek (Lokomotiva ČB)
· Nejlepší hráč:
Bronislav Megis (FK Rašelina Soběslav)
· Nejlepší brankář: Lukáš Gutwirth
(Lokomotiva ČB)
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří jakkoliv přispěli na náš turnaj,
zejména pak následujícím sponzorům – Auto
Porsche ČB, Autoservis Jindra Soběslav, město Soběslav, Občerstvení Radek Janovský,
Sport Čížek Tábor. Sponzorsky přispěli také někteří rodiče, kterým také děkujeme.
Zina Petrásková – vedoucí družstva mladší
přípravky FK Rašelina Soběslav
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Dětský den na letišti v Soběslavi
V sobotu 25. května 2013 se na letišti v Soběslavi konal tradiční Dětský den. Přestože počasí nebylo ideální, bylo nesrovnatelně lepší než o nastávajícím víkendu. Na letišti byly k prohlídce vystaveny různé druhy letadel, modely letadel předváděli místní a veselští modeláři. Tradiční byla
expozice skupiny ETO. V jejich stanu bylo možné vidět zajímavou a rozsáhlou expozici ručních
zbraní, komunikačních a protichemických prostředků z II. světové války až po současnost. Dále
byly ke zhlédnutí krásné motocykly, děti si mohly zajezdit na čtyřkolkách. Svoji techniku předvedli
krátce hasiči. Místní kynologové ve své show ukázali dovednosti svých psů. Premiéru měli parašutisté a obrovský dvouplošník AN 2. Bohužel počasí trochu omezilo jejich činnost. Další krásnou
premiérou bylo vystoupení skupiny historického šermu. Vystavené automobily Škoda si se zájmem
prohlíželi hlavně rodiče. Soutěže pro děti byly tentokrát v duchu Havaje. Jednotlivá stanoviště mezi
palmami byla neustále v obležení a děti se opravdu velmi snažily. V průběhu celého dne se
samozřejmě létalo - losovaly se lety dětí zdarma. Čtyřmístný letoun Z 43 se ani na chvíli nezastavil a
umožnil dětem vzlétnout, zažít atmosféru letu a krásný pohled na Soběslav z výšky.
Aeroklub Soběslav děkuje všem sponzorům, kteří konání Dětského dne v Soběslavi podpořili.
Jsou to zejména ČM Beton, Addinol s.r.o., Rašelina a.s., Vialit s.r.o., Banes s.r.o., Autoservis Jindra
s.r.o., W a Weinzettl s.r.o., Petřík BROKERS, JINOS, RM GASTRO, Intersnack, s.r.o. Choustník,
Window Star, KHL J. Hradec, České HOUBY, město Soběslav.
František Vlna, Aeroklub Soběslav
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Mladší fotbalová přípravka
– sezona 2012/2013
V sezoně 2012/2013 reprezentovaly soběslavský fotbal v okresním přeboru mladších přípravek dva týmy.
Tým „A“ hrál soutěž H1A a z 18 zápasů
17krát vyhrál a pouze jednou remizoval. Chlapci nastříleli celkem 221 branek a oproti tomu
jich obdrželi pouhých 62 a zaslouženě vyhráli
svou část soutěže.
Tým „B“ hrál soutěž H2A. Ze 14 odehraných
zápasů jsme 10krát odcházeli z hřiště jako vítěz
a 4krát jsme okusili chuť porážky. Naší malí fotbalisté vstřelili celkem 117 branek a od soupeřů
jsme obdrželi 81 gólů a v tabulce soutěže
skončili na třetím místě.
Zina Petrásková – vedoucí družstva mladší
přípravky FK Rašelina Soběslav

Mladí stolní tenisté DDM zakončili úspěšně dlouhou sezonu
Dlouho po ukončení sezony dospělých, v
květnu a červnu 2013, se naši mladí stolní tenisté zúčastnili závěrečných krajských turnajů letošní sezony. Jedná se o tzv. TOP 10 v kategorii
dorost, starší žactvo a mladší žactvo. V těchto
„turnajích pravdy“ se utkává 10 nejlepších hráčů a hráček Jihočeského kraje každý s každým,
podle počtu vyhraných utkání se určuje pořadí.
Na TOP 10 v kategorii dorostu 26. 5. na
Pedagogu ČB se naši hráči umístili takto: 5. Petr
Novotný, 8. Tomáš Hložek, 9. Dominik Šimota,
7. Táňa Vodáková. Především umístění Petra
Novotného je výborné, ač mladší žák, porazil
divizního dorostence Patrika Hrazdíru ze
Strakonic.
Na TOP 10 v kategorii staršího žactva 9. 6.
v Kaplici bylo umístění následující: 4. Tomáš
Hložek, 8. Dominik Šimota, 4. Táňa Vodáková.
Dvě 4. místa jsou slušným úspěchem, neboť oba
umístění přecházejí letos do kategorie staršího
žactva a budují si tak dobrou výchozí pozici do
příští sezony.
Na TOP 10 v kategorii mladšího žactva
16. 6. ve Strakonicích naši hráči završili úspěšnou sezonu. 1. skončil bez porážky Petr Novotný, 2. byl Tomáš Hložek. Škoda, že se pro
nemoc nemohla turnaje zúčastnit Táňa Vodáková, která by měla rovněž naději na medailové
umístění.

Vítězové TOP 10 mladšího žactva ve Strakonicích.
Zleva: Pešek P. (Strakonice), Hložek T. (Soběslav), Novotný P. (Soběslav),
Růžičková L. (Kaplice), Pazderová K. (Sokol ČB), Bandíková L. (Vyšší Brod)
Naši mladší žáci Petr Novotný a Tomáš Hložek budou reprezentovat Jihočeský kraj na VI.
Letní olympiádě dětí a mládeže ČR ve Zlínském
kraji. Stolní tenis se bude hrát 25. - 26. 6. 2013
ve sportovní hale v Hluku. Přejme jim, aby se i
zde dobře umístili a důstojně zakončili letošní
dlouhou a úspěšnou sezonu. V té nové 2013/14
budou naši chlapci hrát Krajskou soutěž mužů a
dívky Divizi žen. Teprve zde se ukáže, jakou
výkonnost si z mládežnických kategorií přináší
mezi dospělé.

Naši nejmenší hráči a hráčky měli v Domečku turnaj dne 23. 5. Zúčastnilo se ho11 začátečníků z 2 kroužků stolního tenisu DDM. Pořadí
bylo následující: 1. Hajiček L., 2. Holub M.,
3. Holubová T., 4. Pejšová M., 5. Holubová L.,
6. Nalezený P., 7. Süsser M., 8. Bartáková N.,
9. Doležal P., 10. Fiala B., 11. Nalezený J. Všichni účastníci dostali sladkou odměnu a slíbili si, že
na podzim začnou trénovat s ještě větším elánem.
Mgr. Pavel Hložek předseda oddílu
stolního tenisu DDM Soběslav
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VELKÝ ÚSPĚCH Z TÁBORSKÉHO REGIONU
Švec cyklo team Soběslav se zúčastnil 43.
ročníku malého Závodu míru 2013. Jedná se o
mezinárodní etapový cyklistický závod a Český
pohár starších žáků a kadetek za účasti sedmi
států. Z našeho týmu se zúčastnila kadetka Denisa Mináriková-Švecová a starší žák Karel
Arlt. Závod obsahoval čtyři etapy ve třech
dnech. V pátek začala první etapa, která měřila
38,8 km o průměrné rychlosti 39,83 km/h. Denisa dojela na 4. místě v kadetkách a Karel Arlt na
35. místě ve starších žácích. Druhý den ráno
jsme se vydali na časovku, která měřila 8,8 km,
kde Denisa skončila na 7. místě a Karel na 33.
místě. Odpoledne za hustého deště proběhla 3.
etapa, která měřila 33 km o průměrné rychlosti
38,4 km/h, kde si Denisa dojela pro 4. místo a
Karel pro 20. místo. Poslední den se tohoto Závodu míru se jela královská etapa dlouhá 34 km,
kterou projeli průměrnou rychlostí 36,56 km/h.
Denisa si dojela pro 4. příčku a Karel pro 29.
příčku. Celkově Denisa Mináriková-Švecová
obsadila 4. místo v kadetkách a Karel Arlt 30.
místo ze 75 startujících.
Švec cyklo team

červenec 2013

FK Rašelina Soběslav
zve všechny své příznivce na letní
turnaj v kopané
„O pohár starosty města Soběslavi“,
který se uskuteční v sobotu
27. července v areálu
TJ Spartak Soběslav
Program:
· 10:00 – 11:25

FK Rašelina Soběslav – SK Benešov

· 11:40 – 13:05

ČB U21 – FC MAS Táborsko

· 14:30 – 16:05

utkání o 3. místo

· 16:20 – 17:55

finále
· 18:00
vyhodnocení turnaje
Za FK Rašelina Soběslav
Marek Nývlt, předseda FK

Soběslavští záchranáři – nejpočetnější účast na Mistrovství Evropy 2013
Nečekaný úspěch se v letošním roce podařil mladých soběslavským
záchranářům.
Již v srpnu zabojují Barbora Macková, Michal Šrůta a Martin Tlustý
v barvách české seniorské reprezentace v Holandsku. Své síly změří se 13
státy celé Evropy 16. -17. 8. v krytém bazénu v Haagu a 18. 8. na pláži
v Noordwijku.
Další úspěšný zástupce Jan Novotný se představí na juniorském ME
Riccione v Itálii, 6. - 7. 9. v bazénu Italo Nicoletti a 8. 9. na pláži Akuma
Matata.
Ještě před odjezdem všechny čeká každodenní intenzivní příprava a
neúprosné tréninky za každého počasí. Pokud vše půjde podle plánu, jsou
do přípravy zařazeny 2x jednodenní soustředění na 50 m v bazénu a 1x třídenní soustředění seniorské reprezentace v Brně, junioři se pravděpodobně setkají až v období srpna, místo není ještě určeno.
Ambice na výsledky jsou pro všechny jednoznačné – podat absolutní
výkon na hranici vlastních možností. Již první výhrou je zařazení do týmu
české reprezentace. Vše má však i svůj rub a pro všechny zúčastněné není
nic zadarmo. Téměř veškerou přípravu a samotné náklady na účast si musí
hradit sami. Tento sport není v podvědomí veřejnosti a velmi těžko se zajišťují sponzoři. Ale již jeden nám vyšel vstříc – VSP DATA Sezimovo
Ústí – tímto velmi děkujeme a moc věříme, že se ještě najdou další a podpoří dřinu a krásné výsledky, které si záchranářská mládež snaží vybojovat na všech úrovních až po tu nejvyšší – ME. Již čtvrtým rokem
Soběslavští udržují svou účast v české reprezentaci a třetím rokem se
přímo účastní Mistrovství Evropy.
· Barbora Macková - členka seniorské reprezentace ČR; studentka
Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře

· Michal Šrůta – člen seniorské reprezentace ČR; student Střední školy

spojů a informatiky v Táboře

· Martin Tlustý - člen seniorské reprezentace ČR; student VŠCHT, obor

Syntéza a výroba léčiv

· Jan Novotný - člen juniorské reprezentace ČR; student táborského Ly-

cea SPŠ se zaměřením na informatiku a programování
Všem držme palce k jejich výkonům a vzorné reprezentaci města Soběslav, Tábor a ČR!
Šrůtová Zd. – oddíl mládeže VZS Soběslav

Zleva – Martin Tlustý, Barbora Macková, Michal Šrůta, Jan Novotný
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Již 15 let
jsme tu pro Vás

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

cihly Pichler, Heluz

- omítkové směsi

polystyreny

- fasádní systém Baumit

vaty Knauf, Schwenk

- EKO komíny

kari sítě, roxory

- zámková dlažba Best

KB BLOCK

- sádrokartony

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

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

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

n
n
n
n
n
n
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze
z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 14 - 18 týdnů, cena 149 - 170 Kč/ks
v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodej se uskuteční: v pondělí 22. července 2013
Soběslav – u restaurace na vlakovém nádraží – v 9.50 h

Případné bližší informace
tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
Při prodeji slepiček nová služba - výkup králičích kožek
cena 15 - 22 Kč/ks

červenec 2013

Koupě:
· Koupíme RD, byt, chatu, chalupu nebo pozemek. Tel. 776 092 862

Prodej:
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám chodítko s brzdami a nákupním košíkem a klozetové křeslo na
kolečkách. Tel. 728 244 997
· Prodám byt 3+1 s garáží. Cena 1.090.000 Kč. Tel. 605 348 173
· Prodám parcelu 800 m2 (37x23 m) mimo zátopovou oblast v okrajové
části Soběslavi ul. Na Cihelně (3 km od náměstí), vjezd přímo ze silnice (směr Nedvědice), mírný jihozápadní svah s ovocnými stromy, bez
elektřiny, septiku a studny. Cena 200.000 Kč včetně poplatků. Tel.
603 215 215
· Prodám chatu s garáží, voda, elektřina, pergola. Na Cihelně v Soběslavi. Cena 650.000 Kč. Tel. 732 420 870
· Prodám garáž Na Moskvě. Tel. 732 420 870
· Prodám solární ohřívač vody pro nadzemní bazény 3 x 1,2 m, cena
2.500 Kč. Tel. 723 203 663

červenec 2013
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Poskytujeme finanční a pojišťovací poradenství a díky nezávislosti jsme vždy na straně
klienta. Nabízíme ucelenou řadu finančních produktů předních finančních domů a pojišťoven - investice, hypotéky, stavební spoření, úvěry, důchodové a penzijní spoření,
životního pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti.

Vše pod jednou střechou pod křídly INSIA, a.s.
Navštivte nás v naší nové kanceláři na adrese: Veselí nad Lužnicí, Štěpnice 726
Otevírací doba:

Po 10:00 - 18:00
Út 12:00 - 16:00

Čt 12:00 - 16:00
Nevyhovuje vám otevírací doba?
Zavolejte nebo zašlete e-mail a domluvíme se na termínu schůzky.
Kontaktní údaje:
Ing. Karel Kubíček
tel.: 728 300 980, e-mail: karel.kubicek@insia.cz
Půjčovna svatebních
a společenských šatů

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK

M O NIKA

Tel.: +420 605 163 108

Tř. ČSA 213/II, Veselí nad Lužnicí

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

Tel.: 723 512 899
Pracovní doba
Po, Út, Čt 17 – 20 h

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
· Prodám velký byt 3+1 s halou a balkonem na
náměstí v Soběslavi. Třetí patro s výtahem
v ulici Bezděkova (bývalá Tatárna). Informace na tel. 606 148 743
· Prodám byt 3+1, OV, 66 m2, zděná bytovka,
velký a malý sklep, nízké provozní náklady.
Soběslav, U Nového rybníka, volný od září.
Cena dohodou. Ne RK. Tel. 725 762 151
· Prodám štěňata hladkosrstých standardních
jezevčíků s PP, barvy černé s pálením. Matka
i otec využíváni v myslivecké praxi-výborné
lovecké vlastnosti. Štěňátka jsou vhodná jak
na myslivost, tak jako domácí mazlíčci.
Odběr konec července. Petra Hanzlíková,
777 931 299
· Prodám zahradu na kopci u Nedvědic.
Tel. 724 759 234

www.pujcovna-monika.cz
Různé:
· SERVIS VÝPOČETNÍ TECHNIKY: Opravy notebooků a PC, instalace, zálohování, záchrana dat, odvirování, realizace a správa síťí,
Martin Kofroň, tel.: +420 723 815 090, web:
mktech.ic.cz, e-mail: mktech@ic.cz
· Pronajmu zařízený byt 3+1 – dlouhodobě.
Volný od 1. 7. 2013. Tel. 737 240 826
· Pronajmu obchodní prostor 200 m2, včetně
kompletního příslušenství a možnosti dalších
nebytových prostor jako sklady nebo garáže,
není podmínkou. Pronajmu samostatnou ga2
2
ráž 24 m a 65 m . Naproti poště, ve dvoře za
úřadem práce. Info: 608 453 336

· Pronajmu byt 3+1 v Soběslavi.
Tel. 723 522 223

· Pronajmu byt 1 + 1 v Soběslavi, Družstevní
441/III. Tel.: 720 229 955

· Pronajmu byt 3 +1 na Sídlišti Míru. K dispozici od srpna. Další info na 777 644 765.
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Zdeněk Vondruška
PILA v STS Soběslav

Nabízí latě, hranoly,
krovy a palivo
Tel. 720 520 851
Vykupujeme kulatinu

červenec 2013
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Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky úrok od 2,89 %
Penzijní připojištění
Životní pojištění

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659
Chcete ušetřit za elektřinu a plyn?
Nejste spokojeni se svým současným dodavatelem?
Poradenství a kompletní servis zdarma.

Ing. Karel Kubíček – autorizovaný partner
CENTROPOL ENERGY, a.s., na adrese:
Veselí nad Lužnicí, Štěpnice 726 (za kultur. domem)

Otevírací doba:
Po 10:00 - 18:00
Út 12:00 - 16:00 Čt 12:00 - 16:00
Pokud vám nevyhovuje otevírací doba,
zavolejte nebo zašlete e-mail a domluvíme si
termín schůzky. Tel.: 728 300 980, e-mail:
karel.kubicek@insia.cz

provádíme analýzu rizik a pojistných smluv
vypracujeme nejvýhodnější nabídky pojištění
zajišťujeme kompletní servis uzavřeného pojištění
pomůžeme s nahlášením pojistných událostí

Ø Allianz pojišťovna, a.s.
Ø AXA pojišťovna a.s.
Ø Česká pojišťovna a.s.
Ø Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group
Ø ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
Ø Generali Pojišťovna a.s.
Ø Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Ø Triglav pojišťovna a.s.
Ø UNIQA pojišťovna,a.s.
Ø Wüstenrot pojišťovna a.s.
Ø a další…………

Adresa: Nám. Republiky 143, Soběslav – vedle Kodaku
Tel: 381 212 697, 777 67 97 85, e-mail: sobeslav@brokerteam.cz

Uzávěrka příštího čísla: pondělí 15.7.

www.brokerteam.cz

Pište na hlaska@musobeslav.cz
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Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav

www.topitlevne.cz

ZEMNÍ PRÁCE
pásovým minibagrem
pronájem kontejneru
na odvoz a likvidaci materiálu
Bourací práce kladivem osazeným na minibagru

Tel. 603 572 515
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