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Začátkem července Soběslav hostila 14. ročník hudebního festivalu a interpretačních kurzů Setkání s hudbou. Historicky poprvé na
něj zamířil Dan Bárta. Foto: Michaela Pondělíčková

Milovníci dechovky přijeli do Soběslavi na mezinárodní festival dechové hudby Kubešova Soběslav. Více na straně 15 - 16.
Foto: S. Tošner
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Obvodní oddělení Policie ČR Soběslav
je opět na staré adrese
Redakce
Rekonstrukce budovy č. p. 94/2 v Palackého
ulici v Soběslavi, tedy objektu, kde sídlí Obvodní oddělení PČR Soběslav, byla dokončena.
Na oddělení se dovoláte prostřednictvím nového telefonního čísla 974 248 501. Více str. 20.

VÝBĚR ZE SRPNOVÝCH AKCÍ
Výstavy:
1. 7. - 12. 8.
Lenka Herzogová – POJĎ
textil, obrazy, Galerie Hláska
4. 8. - 30. 9.
Tvorba Jaroslavy Melicharové
z Klenovic
Výstava u příležitosti 95. narozenin
vernisáž 4. 8. od 17 h, Smrčkův dům
(více str. 7)
Akce v Soběslavi:
Pá 5. 8. Corazón		
koncert na náměstí

20.00

So 6. 8. 			
16.00
4. ročník Soběslavských pivních
slavností 2022, hradní nádvoří
So 6. 8. 			
13.00
100 let házené v Soběslavi
sportovní hala (více str. 21)
So 6. 8. 			
Kocour a jeho přátelé
kemp TJ Spartak

18.00

Ne 7. 8.
7 – 9:30
Burza a trhy drobného zvířectva
areál chovatelů
Pá 12. 8. 		
21.00
Večerní prohlídky - Pověsti staré
Soběslavi III, sraz před IC
Ne 14. 8. 		
17.00
Pohádkové odpoledne u kašny
nám. Republiky
Čt 18. 8. 		
17.00
Větrná pohádka
pohádka, zahrádka u KD (v případě nepříznivého počasí v loutkovém sále)
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Pá 19. 8.			
17.00
Loučení s létem
kemp TJ Spartak Soběslav
Pá 19. 8. 		
20.00
Ondra Kříž - koncert na náměstí
Čt 25. 8. 		
17.00
O kůzlátkách
pohádka, zahrádka u KD (v případě nepříznivého počasí v loutkovém sále)
Pá 26. 8. 		
20.00
Nezmaři – koncert
hradní terasa - městská knihovna
(v případě nepříznivého počasí
v sále KD)
So 27. 8. 		
18.00
A proč ne
koncert, kemp TJ Spartak
Akce v okolí:
5. - 7. 8.
tradiční Sedlečská pouť
Sedlečko u Soběslavě
6. 8. 			
18:00
HAMAVE - Svatovavřinecký
koncert
zazpívají V. Kříž a H. Žvachtová
kostel sv. Vavřince, Dráchov
20. 8. 		
Traktoriáda Dráchov
hřiště u mostu v Dráchově, od
12:30 prohlídka strojů, od 14:00
soutěže (více tel. 603 223 138)
20. 8. 			
19:00
Douce Dame Jolie
(Veselská ozvěna 2022)
londýnský flétnový kvartet
I Flautisti, kostel Nanebevzetí
P. Marie Drahov (www.kd-veseli.cz)

Seznam politických subjektů
kandidujících
do zastupitelstva
Redakce
Kandidátní listiny do voleb do Zastupitelstva
města Soběslavi do termínu 19. července 2022
podaly:
- JIHOČEŠI 2012 pro Soběslav
- Piráti pro Soběslav
- „Pro Soběslav“
- Sdružení Občanské demokratické strany
a nezávislých kandidátů
- Sdružení pro Soběslav
- SNK – NEJSME STRANOU
- Soběslavsko Srdcem a rozumem – Trikolora
a Nezávislí
- Společně pro Soběslav – sdružení
KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislých kandidátů

Úřední den notáře
JUDr. Stanislav Hroch

Středa 10. 8. a 24. 8.

MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375

www.musobeslav.cz

Zprávy z města

USNESENÍ

14. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 19. července 2022.
Usnesení č. 14/182/2022
Rada města projednala za přítomnosti
pracovníků Ředitelství silnic a dálnic ČR
variantní řešení umístění „Odpočívky
Soběslav“ u dálnice D3.
Usnesení č. 14/183/2022
Rada města ukládá realizovat usnesení
z 20. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 28. června 2022.
Usnesení č. 14/184/2022
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na zakázku „Sanace kanalizace v ulici
Na Ohradě v Soběslavi“, které se uskutečnilo 18. 7. 2022 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
RTi Czech, s. r. o., Soběslav, za cenu
1.271.100 Kč + DPH.
Usnesení č. 14/185/2022
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem
Soběslav a firmou OSAM TRADE, s. r. o.,
České Budějovice, kterým se prodlužuje
termín dokončení slavnostního osvětlení
městské věže do 31. 8. 2022.
Usnesení č. 14/186/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Moc Milan, Soběslav, na dodávku a montáž sádrokartonů v Senior-domu Soběslav
za cenu 246.167 Kč + DPH.
Usnesení č. 14/187/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Roman Šavrda – elektroinstalace, Třebiště,
na elektromontážní práce v Senior-domu
Soběslav za cenu 399.761,88 Kč + DPH.
Usnesení č. 14/188/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem, České Budějovice, o poskytnutí dotace
ve výši maximálně 35.000 Kč z dotačního
programu Jihočeského kraje Neinvestiční
dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského
kraje na realizaci projektu s názvem „Zásahové oděvy pro SDH Soběslav“.
Usnesení č. 14/189/2022
Rada města souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy mezi městem Soběslav a firmou
AutoCont, a. s., České Budějovice, na zakoupení Firewall nové generace Fortinet
www.musobeslav.cz

FortiGate za cenu 179.113 Kč + DPH.
Usnesení č. 14/190/2022
Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo mezi městem Soběslav
a firmou Lesprojekt Stará Boleslav, s. r. o.,
Brandýs nad Labem, na zpracování Lesních
hospodářských osnov Soběslav v zařizovacím obvodu Tábor pro období 2022-2031,
který řeší úpravu ceny díla v souvislosti
s navýšením výměry zařizovaných lesních
pozemků.
Usnesení č. 14/191/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o nájmu pozemku mezi městem Soběslav
a manželi Janou a Milošem Vojtovými,
Soběslav, na pronájem části pozemku p. č.
1878/1 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Soběslav,
který je ve vlastnictví města, pro umístění
stavebního materiálu na dobu určitou
od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2026.
Usnesení č. 14/192/2022
Rada města v návaznosti na usnesení č. ZM
20/159/2022 souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy mezi městem Soběslav a Českou
republikou – Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje na poskytnutí daru
– START brašny pro třídění raněných, dataprojektoru s příslušenstvím a nafukovacího člunu za cenu 82.676 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 14/193/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Miroslavem Pantoflíčkem – Projektová
a poradenská činnost, Soběslav, na zpracování projektové dokumentace na akci „Přístavba zázemí sportovního zařízení města
Soběslav“ za cenu 299.500 Kč + DPH.
Usnesení č. 14/194/2022
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem
Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r. o.,
Soběslav, na akci „Stavební úpravy ulice
Petra Voka v Soběslavi“, kterým se snižuje
konečná cena díla o 15.942 Kč na částku
3.185.820 Kč + DPH a posunuje termín dokončení díla do 31. 8. 2022.

Rekonstrukce chodníků v ulici Petra Voka
byla dokončena s výjimkou instalace
veřejného osvětlení. V současnosti nejsou
na trhu dostupné potřebné sloupy.

Usnesení č.
14/195/2022
Rada města schvaluje
změnu rozpočtu Správy
města Soběslavi, s. r. o.,
na rok 2022 dle návrhu
předloženého jednatelem SMS, s. r . o., p. Vladimírem Faladou.

USNESENÍ
20. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 28. června 2022.
ZM 20/156/2022
Zastupitelstvo města zvolilo paní Růženu Domovou členkou kontrolního výboru
ZM.
ZM 20/157/2022
Zastupitelstvo města:
1. Schvaluje změnu rozpočtu města
Soběslavi – Rozpočtové opatření č. ZM
3/2022 – v předloženém znění.
2. Souhlasí s uzavřením veřejnoprávních
smluv mezi městem Soběslav a Správou
města Soběslavi, s. r. o., na poskytnutí dotace ve výši 1.100.000 Kč a mezi městem
Soběslav a TJ Spartak Soběslav, z. s., na
poskytnutí dotace ve výši 900.000 Kč na
provozní náklady spojené s navýšením cen
energií.
ZM 20/158/2022
Zastupitelstvo města
1. Stanovuje výši odměn pro členy komisí
v souvislosti s konáním místního referenda
dne 23. a 24. 9. 2022 následovně:
a) pro předsedy a členy okrskových
volebních komisí v částce 400 Kč,
b) pro předsedu místní komise v částce
1.200 Kč,
c) pro členy místní komise v částce
1.000 Kč.
2. Ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku
Bryllovi zajistit plnění úkolů spojených
s přípravou a organizací místního referenda
konaného 23. a 24. 9. 2022 společně s volbami do zastupitelstva města a volbami
do Senátu Parlamentu ČR.
ZM 20/159/2022
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí věcného daru – nafukovacího člunu,
brašny START a dataprojektoru s příslušenstvím v celkové hodnotě maximálně
83.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru
Jihočeského kraje.
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Zprávy z města
ZM 20/160/2022
Zastupitelstvo města schvaluje prodej
bytové jednotky č. 374/3, tj. bytu včetně
příslušenství a spoluvlastnického podílu
na společných prostorech ve 2. nadzemním
podlaží domu čp. 374 v ulici Na Ohradě,
Soběslav II, panu Zdeňku Bočánkovi, Sezimovo Ústí, za cenu 2.590.000 Kč.
ZM 20/161/2022
Zastupitelstvo města schvaluje prodej
části pozemku p. č. 135/39 o přibližné výměře 80 m2 v k. ú. Vesce, který je ve vlastnictví města Soběslav, manželům Heleně
a Radkovi Hňupovým, Vesce, za cenu dle
znaleckého posudku 200 Kč/m2.

ZM 20/162/2022
Zastupitelstvo města schvaluje směnu
části pozemků p. č. 2103/57, p. č. 2103/6
a p. č. 2103/472 o výměře 954 m2, ve vlastnictví města Soběslav, za části pozemků p.
č. 2103/198, p. č. 2103/470 a p. č. 2103/471
o výměře 1 104 m2, ve vlastnictví manželů
Františka Klípy, Soběslav, a Aleny Klípové,
Tábor, vše v k. ú. Soběslav, bez doplatku.
ZM 20/163/2022
Zastupitelstvo města schvaluje směnu
části pozemků p. č. 1945 a p. č. 3878 o výměře 79 m2, ve vlastnictví města Soběslav,
za části pozemku p. č. 1946/10 o výměře
4 m2, ve vlastnictví Ivany a Milana Kra-

molišových, Tábor, vše v k. ú. Soběslav,
rozdíl ve výměře doplatí Ivana a Milan
Kramolišovi dle znaleckého posudku,
tj. 26.250 Kč.
ZM 20/164/2022
Zastupitelstvo města schvaluje směnu
části pozemků p. č. 3424/1, p. č. 3423,
p. č. 3182/1 a p. č. 3812/1 o výměře 271
m2, ve vlastnictví města Soběslav, za část
pozemku p. č. 4022/6 o výměře 16 m2, ve
vlastnictví Milana Valenty, Klenovice, vše
v k. ú. Soběslav, rozdíl ve výměře doplatí Milan Valenta dle znaleckého posudku,
tj. 30.600 Kč.

Investiční akce v Soběslavi
Redakce
Přinášíme přehled dokončených, probíhajících a plánovaných stavebních
prací v Soběslavi.
Průběžně pokračují stavební práce na
nástavbě senior-domu. V červenci se
dokončovaly poslední balkony, podhledy
na chodbách, protipožární a protikouřové
dveře ve všech patrech budovy a pokládaly se podlahové krytiny. Dle současného
vývoje prací je předpokládaný termín dokončení konec srpna.
Dále pokračuje také rekonstrukce výpravní budovy. Provádějí se dokončovací práce uvnitř budovy, v červenci se
mimo jiné natřela fasáda a začaly práce
na úpravě povrchu ve venkovních prostorách na jižní straně budovy. I zde je předpokládaný termín dokončení prací konec
srpna 2022.
V blízkosti výpravní budovy byly
v červenci zahájeny práce na výstavbě
dopravního přestupního terminálu
a v Riegrově ulici byl zbourán bývalý
sklad. Upozorňujeme, že se stavebními
pracemi mohou souviset omezení dopravního provozu, o kterých budeme informovat aktuálně na webových stránkách města. Výstavba parkoviště bude zahájena
až po převedení autobusové dopravy na
nový přestupní terminál.
Začátkem srpna by měla být zahájena rekonstrukce silnice a chodníků v ulici Na
Pískách. Předpokládaný termín dokončení je konec září. V této lokalitě se rozvíjejí i místní firmy. Společnost Fert a.s.
v ulici Na Pískách staví novou halu, která
bude sloužit k výrobním účelům. Novou
výrobní halu za svým hlavním sídlem
buduje také společnost Banes. Na konci
ulice pak vznikne nová prodejna hotových výrobků společnosti Impregnace.
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S rozvojem této lokality souvisí i překládka vedení vysokého napětí mezi
učilištěm a firmou Banes, kterou bude
provádět firma E.GD a.s. I zde se předpokládají určitá nezbytná dopravní omezení. Nové skladovací haly dále postavila
společnost Spilka a Říha a skladovací
hala vyrostla také v areálu společnosti
GZ Media v ulici Wilsonova.
V průběhu srpna začnou práce na opravě zpevněných povrchů v konkrétních
úsecích ulic Na Veselce, Havlíčkovo nábřeží, Na Ohradě, Na Petříně, U Svákova
a u garáží nedaleko areálu chovatelů.
V plánu je také sanace části kanalizace
Na Ohradě.
Stále se počítá s výstavbou parkoviště na Chvalovského nábřeží, kde má
vzniknout osm nových parkovacích míst.
Byla vysoutěžena firma a připravují se
k podpisu smlouvy. Poté mohou práce
začít. Dokončena byla i většina prací na
ubytovnách Spartaku. Zbývá pouze instalace poslední kuchyňky, jíž brání roz-

běhlá turistická sezóna a plné obsazení
ubytovny. Práce budou dokončeny v září.

Rekonstrukce výpravní budovy pokračuje.

V ulici Riegrova byl zbourán sklad.

Stavební práce na nástavbě senior-domu se chýlí ke konci.
www.musobeslav.cz

Zprávy z města

Město Soběslav vypisuje výběrové řízení na strážníka/strážnici
městské policie
Požadavky:
a) úplné středoškolské vzdělání
s maturitou
b) minimální věk 18 let
c) trestní bezúhonnost
d) dobrý zdravotní stav
e) fyzická zdatnost
f) psychologické předpoklady
g) řidičský průkaz sk. „B“
g) časová flexibilita
h) zbrojní průkaz skupiny D
výhodou
Přihláška musí obsahovat:
• životopis
• výpis z rejstříku trestů
maximálně 6 měsíců starý

• ověřenou kopii dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášky je možné zasílat písemnou
formou na adresu:
Městský úřad Soběslav, náměstí
Republiky 59/I, 392 01 Soběslav.
Předpokládaný termín nástupu: dle
dohody.
Bližší informace je možné získat
u tajemníka MěÚ Soběslav Ing.
Radka Brylla, tel. č. 381 508 121,
nebo u vrchního strážníka městské
policie města Soběslavi p. Miroslava
Drse, tel. č. 381 508 150.
Ing. Radek Bryll,
tajemník MěÚ Soběslav

Bouře lámala a vyvracela stromy
Michaela Nováková, redakce
Ve středu 29. června v podvečer se nad
Soběslaví a okolními obcemi přehnala silná
bouře doprovázená prudkým deštěm a velkými
nárazy větru. Na mnoha místech v Soběslavi
a okolí utrpěla zejména zeleň značné škody.
Během necelé půl hodiny smršť polámala stromy na Promenádě, v soběslavských parcích nebo
na zahradách, v ulicích města i ve volné přírodě
v okolí. Velké škody utrpěla vzrostlá vrba na břehu Černovického potoka nedaleko polikliniky
a zlomena byla i mladá lípa na náměstí Republiky.
Dvě spadlé břízy poničily plot v areálu neziskové organizace Rolnička. Na Brousku prudký vítr
a déšť napáchal škody na čtyřech vzrostlých stromech, jejichž odstranění zajistí Povodí Vltavy,
s.p. Na Svákově padlý strom poničil střechu kaple Panny Marie Bolestné. Mnohá obydlí bouře
zanechala dočasně bez proudu.
Škody byly hlášeny i z okolních obcí včetně Klenovic, Skalice, Roudné nebo Vesců, kde déšť
splavoval bahno z polí a lidé se potýkali se zatopenými sklepy a suterény domů. Vichr dále
shazoval závěsné cedule organizací a firem nebo
tašky ze střech.
Napáchané škody likvidovali hasiči se Správou
města Soběslavi po bouři i během následujících
dnů.
www.musobeslav.cz

Foto:archiv
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Společnost

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 18. 6. 2022
jsme se naposledy
rozloučili s naším
drahým panem
Jaroslavem Koldanem.

Dne 21. 8. 2022
uplyne jeden smutný
rok, co nás navždy
opustil pan Jan Šimek
z Vlastiboře.

Dne 10. 8. uplyne
12 let, co nás navždy
opustila naše drahá
maminka a babička
Matylda Cíchová.

Kdo jste ho znal,
děkujeme za tichou
vzpomínku.

Stále Tě máme
v srdíčku
a vzpomínáme.

Stále vzpomíná
zarmoucená rodina.

Dcery Alena, Marta,
Hana a syn Pavel
s rodinami

Narození:
•
•
•
•
•

Úmrtí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pavel Forejt
Miroslava
Maňourová
Božena Břízová
Anna Bydžovská
Ladislava Gaislerová
Jaroslav Koldan
Ladislav Legát
Václav Melcer
Zdeňka Sukupová
František Tupý
Božena Zelenková

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
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Dne 17. srpna 2022
uplyne jeden rok
od úmrtí paní
Marie Vetyškové.
Nikdy nezapomenou
a stále s láskou
vzpomínají Dagmar
a Rudolf Jakoubkovi
z Humpolce.

Manželka, dcera
a syn s rodinami

Střípky ze soběslavské historie

Václav Klečacký
Sebastian Šonka
Matouš Bílý
Lenka Hrdličková
Veronika Hrušková

Nově narozeným občánkům přejeme, aby žili
šťastně a svým rodičům
dělali jen samou radost!

Děkujeme touto
cestou všem za účast,
květinové dary
a projevy soustrasti.

Sázka
Jaroslav Pražma

Čas prý rány hojí,
je to ale zdání, stále
je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 5. srpna uplynou
čtyři smutné roky, co nás
navždy opustil náš
milovaný manžel,
tatínek, dědeček
pan Jiří Míka.
Nikdy nezapomenou
a stále s láskou a úctou
vzpomínají manželka,
syn, dcera s rodinou
a ostatní příbuzní.

Vzpomínám si na rok 1955, když jsem nastoupil jako učeň do n. p.
Lada, abych se vyučil mechanikem šicích strojů, a s ním na jednoho
pedagoga, který mě i ostatní spolužáky tenkrát tomuto řemeslu učil.
Měl nás na „speciální technologii“, vykládal o dějinách šicích strojů, jejich vývoji, typech a podobně. Jmenoval se Jan Patočka a řekl
bych, že to byl největší machr a odborník na tyto stroje v té době.
Narodil se v roce 1904 v jedné vesnici v Podkrkonoší, která má
název Poniklá nad Jizerou. Jeho manželka pocházela z Brna, tam
se také seznámili. Jan Patočka se vyučil v Novém Jičíně puškařem
a v Mladé Boleslavi absolvoval Průmyslovou školu strojní. V roce
1937 se vzali a přestěhovali do Soběslavi, kde pan Patočka nastoupil do Lady. Říkali jsme mu Omegin, neboť tehdy vlastnil motocykl
značky Omega a mimo jiné v té době (rok 1955) dělal ředitele našeho učiliště.
Na tohoto pána, od kterého jsem se snažil co nejvíce naučit, mám
také jednu úsměvnou vzpomínku. Bylo to na jaře v prvním poválečném roce 1946. Vyvíjel se nový obnitkovací šicí stroj a pan Patočka, tehdy mistr na montážní dílně, uzavřel sázku s panem Kozlem
a Karpíškem, vedoucími konstruktéry šicích strojů, že stroj nebude
v daném termínu dokončen. Vsadili se o 100 cigaret. V této poválečné době byly cigarety velmi nedostatkové, a žádané zboží. Ale
pan Patočka byl přesvědčen o tom, že termín, kterým byl 10. duben
1946, nestihnou a svou sázku ještě zvýšil. Prohlásil, že pokud prohraje, pojede na koloběžce až do Prahy.
K jeho překvapení byl však termín konstruktéry dodržen a on prohrál. Zasedla závodní rada a dumala, jak by ušetřila mistra Patočku,
nad jiné váženou a ctěnou osobnost, od potupné pouti. Ale poněvadž sázka je sázka, musel pan mistr osedlat svého bujného oře
a vydat se alespoň na okružní jízdu Soběslaví.
Byl to pohled pro bohy (jak tenkrát napsal list „Právo lidu“), když se

www.musobeslav.cz
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pokračování ze str. 6
pan Patočka ve slušivém dresu a trenýrkách proháněl Soběslaví za zvuků ryčné hudby a bouřlivého potlesku stovek přihlížejících a doprovázejících jej obyvatel města. Za ním byl na vozíku tažen první vyrobený
šicí stroj Lada 307. Už tenkrát to byli recesisté.

Okružní jízda pana Jana Patočky na koloběžce jásající Soběslaví.

Poděkování
Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů Nedvědice a panu
Jiřímu Šustrovi za pomoc při likvidaci živelné pohromy
v Soběslavi z noci 29. na 30. června 2022.

Daniel Abazid,
vedoucí Blatského muzea
ZVEME VÁS VŠECHNY DO NAŠICH
OBJEKTŮ!
Po celé léto jsou denně kromě pondělí (9:00
– 12:00 a 12:30 – 17:00) přístupné stálé expozice a výstavy
v Rožmberském i Smrčkově domě v Soběslavi a také nové expozice včetně modelového kolejiště ve Weisově domě ve Veselí
nad Lužnicí.
TVORBA JAROSLAVY MELICHAROVÉ Z KLENOVIC
U příležitosti letošních 95. narozenin Jaroslavy Melicharové bude v srpnu a v září ve Smrčkově domě k vidění výstava
věnovaná jejímu životu i umělecké tvorbě. Vybrané okamžiky
z mládí paní Melicharové zpracovali formou nápaditého videa
žáci komunitní školy při evangelickém sboru v Soběslavi. Její
výtvarné dílo zahrnuje krajinomalbu, zátiší i malované hrnky.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 4. 8. od 17 hodin, výstava potrvá až do 30. 9.
Jste srdečně zváni!

Děkují spolumajitelé Jaroslava Vaníčková,
Planá nad Lužnicí a Jiří Voves, Soběslav.

V září zkrášlí soběslavské
náměstí veteráni
Zveme Vás 10. září 2022 na XI. ročník orientační soutěže historických vozidel v Soběslavi, která je zařazená do seriálu závodů
Mistrovství ČR – Pohár HV AVCC AČR a mezinárodního závodu
FIVA O Pohár města Soběslav.
Prezentace vozidel bude probíhat mezi 8 až 10 h na jižním parkovišti náměstí u autobusové zastávky (náměstí Slunce). Soutěž začíná v 10 h výstavou historických vozidel na zrekonstruované hlavní
ploše náměstí Republiky v Soběslavi. Na trasu závodu startujeme
ve 12 h. Čeká Vás příjemná jízda jihočeskou krajinou s bohatým
programem. Soutěž pořádá Veteran Car Club SOBĚSLAV v AČR
ve spolupráci s městem Soběslav a za podpory řady partnerů. Informace, podmínky účasti a přihlášky do soutěže naleznete na webových stránkách www.VCCSOBESLAV.WEBNODE.CZ. Případné
dotazy zasílejte e-mailem: vccsobeslav@seznam.cz; nebo nás kontaktujte na tel. 775 954 023, 776 230 867 nebo 606 753 503.
Uzávěrka přihlášek prostřednictvím elektronické pošty je 9. 9.
2022. Těšíme se na setkání s Vámi na naší soutěži po dovolených
v září 2022.
Foto: archiv
Kapela Náhodný Výběr si Vás opět po roce dovoluje
pozvat na již 10. ročník festivalu Loučení s létem,
kde pokřtí své nové album. Akce se bude konat
dne 19. 8. 2022 v kempu TJ Spartak Soběslav.
Během večera se můžete těšit na vystoupení
kapel Náhodný Výběr, OVOCE,
Covers for lovers, Adys a Siluety.
Celým večerem Vás bude již tradičně provázet
moderátor a DJ Pavel Janovský.
Začátek akce je v 17 h.
www.musobeslav.cz
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Městská knihovna
Kolektiv knihovny

Pasování čtenářů
Dne 20., 21. a 22. června
se po covidové pauze u nás
v knihovně konalo tradiční
pasování prvňáčků na čtenáře. Celkem jsme „odpasovali“
pět tříd, a to tři první třídy ZŠ
Komenského a dvě první třídy
ZŠ E. Beneše.
Děti musely nejprve zodpovědět několik otázek týkajících
se knihovny a splnit úkoly,
které si pro ně připravily studentky oboru knihovnictví
ze SSJŠ Tábor pod vedením
PhDr. Daniely Novotné.
Dále je pak čekal test čtení.
Každý žáček přečetl krátký
úryvek z knížek pro nejmenší,
a my jsme tak mohli zhod-

Ukončení školního
roku s Gumpem
Michaela Nováková, redakce
Městská knihovna v pátek 24. června uspořádala besedu se spisovatelem a scénáristou Filipem Rožkem.
Během více jak jedné hodiny se autor podělil s početným publikem
o své zkušenosti s psaním knihy
Gump - pes, který naučil lidi žít
a zážitky z natáčení stejnojmenného filmu. Návštěvníci se dozvěděli také řadu zajímavostí o tom, jak
podobný film vzniká a jaké vynalézavé finty jsou při natáčení využívány. Do Soběslavi F. Rožka doprovodil psí hrdina Gump a přijela
i jeho dcera Natálka a spoluautorka

notit, kdo je hoden pasování.
Těsně před samotným aktem
si děti zahrály hry a vědomostní kvízy.
Celé pasování bylo provázeno
bytostmi z pohádkového království.
Všechny děti samozřejmě
úspěšně splnily veškeré úkoly,
které jsme si pro ně připravili.
Po pasování je čekala sladká
odměna a také čestná průkazka čtenáře, se kterou mají
možnost půjčovat si knihy až
do 31. 12. tohoto roku zdarma.
Dále děti dostaly jako dárek
knížku od Kláry Smolíkové
– Dubánek a tajný vzkaz.
My i děti jsme si užili spoustu
zábavy a těšíme se zase za rok
na další první ročníky.

knihy Veronika Hájková. Píseň z filmu s názvem „Protože to nevzdám“
zazpíval komorní sbor Základní
umělecké školy Soběslav, který
doprovodil akci hudebně. Na závěr se děti i rodiče mohli s autorem i Gumpem vyfotit a nechat si
podepsat svou knihu.
O oblibě děl autora svědčí velmi
vysoká návštěvnost.

Foto: archiv

Náměstí Republiky rozezněla filmová hudba
Michaela Nováková, redakce
Žačky Základní umělecké školy
Soběslav ze třídy Ivy Hovorkové zahrály na náměstí Republiky skladby známé
z českých a zahraničních snímků.
Koncert se uskutečnil ve čtvrtek 23. června
odpoledne za slunečného počasí a přišlo se
na něj podívat početné publikum. V rámci bohatého repertoáru na flétny zazněly
skladby z českých pohádek Tři oříšky pro
Popelku, Křemílek a Vochomůrka, Maxipes Fík nebo disneyovek Lví král, Aladin,
Kráska a zvíře, Malá mořská víla, Karlík
8

a továrna na čokoládu. Návštěvníci si poslechli také Mamma Mia ze stejnojmenného muzikálu a nechyběla ani klasika
z filmu o Harrym Potterovi. Legendární
hit Bohemian Rhapsody z dílny britské
rockové hudební skupiny Queen na piano
doprovodila Iva Hovorková.
Poslední skladbu „The lion sleeps tonight“
z filmu Lví král zahrály muzikantky společně a doprovodily ji i zpěvem.
Vystoupily: A. Líkařová, D. Bínová, M.
Lacková, M. Klečacká, N. Vargová, E. Mišíková, K. Nováková, Z. Pejšová, Z. Gabrišová, K. Dlouhá

Koncert na náměstí na klavír doprovázela
Iva Hovorková. Foto: archiv
www.musobeslav.cz
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Předplatné KDMS
Podzim 2022
Pondělí 24. října v 19.00 hodin
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK NA HORÁCH
Agentura Fanny
Autor: Jakub Zindulka
Osudy čtyř protagonistů z komedie Manželský čtyřúhelník!
Hrají: Růžena - Ivana Jirešová, Květa - Dana Homolová, Míra - Vladimír Kratina, Radim - Martin Sitta

Výstava probíhá
do 14. srpna.
Prázdninová otevírací
doba knihovny

Otevírací doba
Galerie Hláska

(1. 7. - 31. 8. 2022)

(1. 7. - 14. 8. 2022)

Po
Út
St
Čt
Pá
So

Zavřeno
9 - 12,
9 - 12,
9 - 12,
9 - 12,
9 - 12

13 - 17:30
13 - 16
13 - 16
13 - 15:30

Po
Zavřeno
Út
9 - 12,
St
9 - 12,
Čt
9 - 12,
Pá
9 - 12,
So
9 - 12,
Ne		

13 - 17
13 - 17
13 - 17
13 - 17
13 - 17
13 - 17

Prohlídky města Soběslavi
Michaela Pimperová, infocentrum
Od pondělí 1. 8. do neděle 28. 8. Vás zveme na komentované
prohlídky kostelů a Rožmberského hradu denně v 11, 13 a 15
hodin. Sraz před každou prohlídkou je v infocentru (náměstí
Republiky 1, tel. 601 339 095). Prohlídky se konají v min. počtu dvou návštěvníků a jsou zdarma. Komentované prohlídky
jsou vhodné i pro rodiny s dětmi. Děti dostanou mapku města
s otázkami, které doplní, a za správné odpovědi obdrží malou
odměnu od průvodce.

Pondělí 14. listopadu v 19.00 hodin
TIK TIK
Komorní divadlo Kalich
Autor: Laurent Baffie, režie: Jakub Nvota
„O tom, jak důležité je najít v sobě odvahu navázat
přátelství, možná i lásku…“
Hrají: Blanche - Tereza Kostková, Marie - Kristýna
Frejová, Lili - Eva Josefíková / Šárka Kubíková, Fred
- Václav Knop, Vincent - Josef Polášek, Bob - Jaromír
Nosek.
Neděle 11. prosince v 19.00 hodin
NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Agentura Harlekýn
Autor: Ray Cooney, režie Martin Hruška
S anglickým humorem řeší povedený tatínek velký
malér.
Hrají: Václav Vydra, Josef Carda / Martin Zahálka,
Jana Boušková / Zuzana Slavíková, Vlasta Žehrová /
Kamila Špráchalová, Karolína Vágnerová / Barbora
Vágrerová, Daniel Kadlec / Miroslav Sabadin, Miloslav
Mejzlík / Martin Hruška.
Rezervace míst od 15. srpna - v prodeji od září!
Info: produkce@kdms.cz, jarka.palasova@seznam.cz,
tel. 724 378 898.

Večerní prohlídky – Pověsti staré Soběslavi III - pátek 12. 8.
Zveme Vás na oblíbené večerní prohlídky městem, kterými Vás
provedou postavy v kostýmech. Vyslechnete si pověsti týkající
se založení Soběslavi, městské věže a hlásných, kteří na ní žili.
Dále Vám odkryjeme další tajemství Rožmberského hradu a seznámíme Vás s veselými příhodami, které prováděli studenti
před sto lety v budově dnešní Základní školy Komenského. Přijměte proto pozvání k putování setmělým a tajemným městem.
Začátek prohlídek je ve 21 h před infocentrem. Jedná se
o pěší trasu městem, délka prohlídky je přibližně 1 – 1,5 h,
při dešti se prohlídky nekonají, vstupné dobrovolné.

Foto: archiv
www.musobeslav.cz
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 724 378 898
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST 		

9 – 11 12 – 16

ÚT, ČT, PÁ		

9 – 11 12 – 15

POKLADNA UZAVŘENA
25. 7. – 14. 8. 2022
Program:
Sobota 6. 8. 		
16.00
4. ročník Soběslavských pivních
slavností 2022, hradní nádvoří
Čtvrtek 18. 8. 		
17.00
Větrná pohádka
Teátr Pavla Šmída, pohádka, zahrádka
u KD (v případě nepříznivého počasí
v loutkovém sále), vstupné dospělí
70 Kč a děti 60 Kč

Čtvrtek 25. 8. 		
17.00
O kůzlátkách
Divadlo Kejkle, pohádka, zahrádka
u KD (v případě nepříznivého počasí
v loutkovém sále), vstupné dospělí
70 Kč a děti 60 Kč
Pátek 26. 8. 		
20.00
Nezmaři – koncert, hradní terasa
- městská knihovna (v případě nepříznivého počasí v sále KD), vstupné
300 Kč

Letní kina v Soběslavi – program www.kinosobeslav.cz
Připravujeme na září:
sobota 3. 9. 		
18.00
Taneční kurzy 1, velký sál
pátek 9. 9.
Vernisáž výstavy „Bez zábran
a s radostí“
Žáci ZŠ speciální, Diakonie ČCE
Rolnička vystavuje výběr děl vytvořených během aktivizačních činností se
žáky ZŠ speciální. Některá z děl jsou
inspirováná skutečnými mistry malířství, jiná pracují s tématem vnitřních
fantazijních světů. Galerie Hláska.

(Čas vernisáže bude upřesněn.)
pátek 16. 9. 		
The Blues Pace
18.30
Divokej Bill 		
21.00
koncert v předvečer slavností,
hradní nádvoří
sobota 17. 9. 		
10.00
Soběslavské slavnosti dožínkové
2022, náměstí Soběslav

Soběslavské pivní slavnosti
6.8. 2022 16 - 1,00

místo: hradní nádvoří

5 pivovarů

předplatné 199,- na místě 249,všechna piva čepujeme do chlazeného skla a v nejlepší kvalitě

4 kapely

HEGLAS
pivní štafeta o zajímavé ceny
bohatý výběr jídla
www.sobeslavskepivnislavnosti.cz
www.gastro-sobeslav.cz

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

QR odkaz na vstupenky

QR odkaz na www

Taneční kurzy 2022:
Taneční kurz povedou opět manželé
Alena a Jaroslav Bolkovi z Milevska.
Zahájení kurzu a první lekce proběhne
v sobotu 3. září od 18 hodin. Kurzovné
je 1 700 Kč (8 x sobota od 18 – 21 hod.,
2x neděle od 14 - 17 hod., Prodloužená
18 – 22 hod., Věneček 18 – 23 hod.,
tj. celkem 12 lekcí!) Můžete se těšit na
kurz stolování (není povinný, a je tak

10

hrazen zvlášť). Přihlášky jsou pouze na
webovém formuláři – www.kdms.cz
(odkaz - Taneční).
Bližší informace na tel. 724 378 898
nebo v kanceláři KD.

Kulturní léto
na náměstí
v Soběslavi
5. 8.

Corazón - koncert

14. 8.

Pohádkové odpoledne u kašny

19. 8.

Ondra Kříž - koncert

www.musobeslav.cz
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SOBĚSLAVSKÉ
SLAVNOSTI
DOŽÍNKOVÉ
16. - 17. 9. 2022
PÁTEK
KONCERTY NA HRADNÍM NÁDVOŘÍ
18.30
21.00

The Blues Pace
Divokej Bill

SOBOTA
CELÝ DEN NA NÁMĚSTÍ
VESELICE A 150 LET HASIČŮ
10.00
10.30
10.35
11.30
11.45
12.00
13.15
14.00
15.30
17.00
19.00
21.00

Slavnostní průvod městem
Zahájení slavností
Žehnání praporu a sláva hasiči
folklorní soubor Ráček
Soběslavská chasa mladá
Koncert Jižani
Koncert Divoké strunky
Hasičská show - cobra a slaňování
Ukázka požárního sportu - děti
Koncert Jen tak tak
Koncert skupiny Baret
Abba Stars

Skákací hrad, ochutnávka vín z Boršic, malý a velký
kolotoč-řetězák, házená, slámování, dobroty,
soběslavské pivo.
Změna programu vyhrazena.

Hudební léto v kempu TJ Spartak Soběslav
5. 8. 18 h PH Band Písek
6. 8. 18 h Kocour a přátelé
12. 8. 18 h DJ Snášel
13. 8.
 Náhradní Vánoce
» 14 h Kamarádi z pískoviště
» 18 h PH Band Písek

19. 8.
20. 8.
26. 8.
27. 8.

17 h Loučení s létem
18 h  Popřechodu rock
18 h DJ Snášel
18 h A proč ne

V programu může dojít ke změnám.
Více na FB: kemp Plovárna Soběslav
www.musobeslav.cz
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Prázdninová hra s „Déčkem“

Michaela Pimperová, IC

Naše infocentrum se během
letních prázdnin připojuje
k prázdninové hře s Českou
televizí. Děti, které se chtějí
do hry zapojit, si mohou v infocentru na náměstí Republiky
vyzvednout letáček s herním
kódem, který pak zadají na
webové stránky České televize.
A o čem letošní hra je? Déčko
se porouchalo! Vlastně tak nějak jakoby úplně celé! Z jeho
útrob se sypou součástky jak
o život, prostě úplná spoušť.

A nic nefunguje, jak má. Tak
Déčko hledá šikovné opraváře,
kteří budou sbírat kódy a pomohou to spravit.

Město Soběslav ve spolupráci s absolventkou Ateliéru
keramiky a porcelánu Quynh
Trang Tran a Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze připravilo realizaci keramického pomníku s názvem
Pocta Heleně Johnové,
který připomene soběslavskou rodačku, keramickou
umělkyni Helenu Johnovou
(1884-1962).
Keramický pomník bude
k vidění od počátku srpna
v prostoru před ZŠ Edvarda Beneše a Gymnáziem
Soběslav. Instalace díla
v parku představí památník ručně vytvořený Quynh
Trang Tran, která absolvovala studium v Ateliéru keramiky a porcelánu na pražské
UMPRUM. Právě toto studio
založila před více než sto
lety Helena Johnová. Plastika, která vznikla, odkazuje
k tradici monumentálních
keramických a skleněných
realizací v architektuře z 50.
až 80. let minulého století
a zároveň kombinuje osobní pohled na téma současné
realizace ve veřejném pro-
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Michaela Pimperová, infocentrum
V srpnu Vás zveme na prohlídku městské věže, která je zpřístupněna
denně od 9 do 17 hodin.
Po zdolání 165 schodů Vás čeká poutavý výhled nejen na náměstí
s historickými budovami, ale i blízké okolí. Součástí prohlídky věže
je ukázka restaurovaného hodinového stroje, expozice výroby zvonů
a byt hlásného. Na zábradlí ochozu věže jsou letos zrenovované pětilisté růže. Najde se mezi Vámi návštěvník, který je všechny spočítá?
Svoje tipy na počty růží můžete nahlásit v infocentru, nebo je poslat
na e-mail: infocentrum@musobeslav.cz. Za správnou odpověď si
můžete vyzvednou drobnou odměnu.

Soběslav připomene široké
veřejnosti památku umělkyně
a rodačky Heleny Johnové
Michaela Pimperová, IC

Prohlídky městské věže
u kostela sv. Petra a Pavla

storu. Instalaci tvoří tři ručně modelované keramické
válce, které jsou dekorované
rostlinným ornamentem, jež
odkazuje k dekorativnímu
přístupu Heleny Johnové.
V následujícím období se
uskuteční doprovodný program, jehož součástí bude
projektový den, výstava
a další. Cílem bude představit významnou českou umělkyni, její úspěchy a tvorbu
široké veřejnosti.
Tvůrčí tým:
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Quynh
Trang Tran, město Soběslav
Fotografie: Maria Jančová
Teoretická spolupráce:
MgA. Milan Pekař, MgA.
Tereza Sluková Ph.D., MgA.
Mgr. Tereza Vernerová
Volná, MgA. Pavel Karous
Ph.D.
Technická spolupráce:
MgA. Zita Brožková, MgA.
Jakub Tlučhoř, MgA. Matěj
Polách, MgA. Štěpán Růžička, Bc. Jiří Fiala
Projektant: MgA. Eduard
Seibert

Zveme Vás na večerní návštěvu městské věže, kterou můžete navštívit ve středu 17. srpna od 19 do 21 hodin. Užijte si večerní
výhledy z městské věže.

Hlasujte v anketě Oblíbené
informační centrum roku 2022
Michaela Pimperová, infocentrum
Pro své oblíbené informační centrum můžete hlasovat v celostátní anketě do 31. srpna 2022 na adrese: www.kampocesku.
cz/informacni-centrum-roku. Jestliže jste spokojeni s Infocentrem města Soběslavi, budeme moc rádi za Váš hlas. Zároveň
Vás zveme k návštěvě našeho infocentra, které je až do konce
září otevřeno denně od 9 do 17:30 hodin.
Připravili jsme pro Vás širokou nabídku dárkových a upomínkových předmětů. Zároveň bychom Vás chtěli upozornit na výstavní prostory ve foyer staré radnice, do kterých se vchází
přes infocentrum. Každý měsíc prostory ožívají prezentací děl
umělců různého zaměření, vystavují zde i soběslavské školy.
Do konce srpna zde zhlédnete díla žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Soběslavi. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Dočasná instalace pomníku
v Praze v areálu UMPRUM

www.musobeslav.cz
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Setkání s hudbou počtrnácté
Michaela Nováková, redakce
Letošní ročník soběslavského festivalu
komorní hudby (a také dnes už velmi
dobře renomovaných interpretačních
kurzů) se uskutečnil ve dnech 2. až
12. července. Milovníky hudby nadchla
klasika, crossover, bigbít i jazz, v kulturním domě zazářil Dan Bárta.
Festival zahájil v sobotu 2. července koncert lektorů kurzů, který byl tentokrát věnován jubileu kytaristky Taťány Klánské.
V neděli 3. 7. návštěvníky okouzlil Hudbou pro Krále Slunce známý pražský soubor Collegium Marianum, který se věnuje
interpretaci muziky 17. a 18. století. V úterý 5. července v kulturním domě zazněl klavír Tomáše Víška spolu s houslemi Pavly Tesařové a zpěvem táborské
mezzosopranistky Karolíny Berkové. Galerii sv. Marka ve středu 6. 7. rozezněly
skladby Antonia Vivaldiho, Béla Bartóka
nebo Manuela de Fally v podání výtečného dua Leoše Čepického (housle) a Petra
Saidla (kytara).
Další jedinečný zážitek si návštěvníci
odnesli ze čtvrtečního koncertu skupiny
Shannon, která do Soběslavi přivezla hudbu ze Smaragdového ostrova, tedy Irska.
Živý a veselý koncert svým moderováním
navíc odlehčil frontman kapely a vynikající houslista Pavel Švestka.
V pátek 8. července se uskutečnil dlouho
očekávaný (a letos druhý nejvíce navští-

vený) koncert na pomezí rocku, jazzu
a country. Kapela Domácí výroba zahrála
na městském koupališti svůj repertoár s názvem Pecky všecky v tradičním obsazení:
spolu s uměleckým ředitelem „Setkání“
a kapelníkem Domácí výroby Petrem Hanzlíkem vystoupili Ondřej Škoch, Adam
F. Hanzlík, Milan Matoušek, Pavel Švestka, Dušan Hanzlík, česko holandský bubeník Mathias Westerdijk a skvělí místní
muzikanti, klávesista Ondra Kříž a stell
kytarista Jindřich Kocourek. Open-air zazněla vedle jiných evergreenů i autorských
písní také rocková pecka od Guns N‘Roses
Knocking on the heaven‘s door nebo Slunečný hrob od české skupiny Blue Effect.
Nejvyšší návštěvnost (bezmála 200 lidí)
letos zaznamenal fantastický koncert zpěváka, textaře, fotografa a jedenáctinásobného držitele ceny Anděl Dana Bárty, který
se konal v sobotu 9. července v KDMS.
D. Bárta si pro návštěvníky připravil pestrý
komorní program a v doprovodu kytaristy
(a někdejšího člena skupiny Illustratosphere) Jaroslava Friedla nabídl písně svoje
i převzaté. Zazněl například chytlavý africký popěvek Wo-Ba-Si-U nebo semaforský
Pramínek vlasů; v jazzovém standardu All
Of Me si Bárta přizval na jeviště i Petra
Hanzlíka a večer uzavřel známou písní
z repertoáru Karla Černocha Popelky.
Následně ve čtyřech koncertech dostali prostor samotní účastníci kurzů, kterých bylo letos 54 a odvedli výkony často
srovnatelné s těmi profesionálními. První

koncert se konal v neděli 10. 7. v kostele
sv. Víta. Pondělí 11. 7. patřilo dopolednímu Matiné v koncertním sálu soběslavské
ZUŠ a na něj večer navázalo Nocturno při
svíčkách opět ve sv. Vítu. „Setkání“ se pak
uzavřelo 12. 7. koncertem v KDMS.
Vstupné zachovali pořadatelé, jako doposud vždy, dobrovolné. V kasičce se letos
sešlo 36. 933 Kč. „Jsme velmi rádi, že naši
diváci už dávno vědí, že „dobrovolné“ neznamená „zdarma“. Bezmála dvoutýdenní
„Setkání“ je běh na dlouhou trať a kromě
jiného znamená také spoustu (celoroční) práce a samozřejmě výdajů na mnoha
frontách. Velmi oceňujeme, že i návštěvníci koncertů nám takto pomáhají. Výtěžek
ze vstupného tak mohl být dobře a účelně
použit na uhrazení části provozních nákladů festivalu a kurzů,“ sdělil k tomu ředitel
„Setkání“ Petr Hanzlík.
Setkání s hudbou se do Soběslavi opět vrátí
2. 7. 2023.

Umělecký ředitel festivalu Petr Hanzlík

ČT 7. 7.: Hudební skupina Shannon přivezla do Soběslavi irskou hudbu.
www.musobeslav.cz
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SO 2. 7.: Festival zahájil koncert lektorů kurzů, kostel sv. Víta

SO 9. 7.: Dan Bárta a Jaroslav Friedl, kulturní dům

NE 3. 7.: Collegium Marianum: Hudba pro Krále Slunce, kostel sv. Víta

ÚT 5. 7.: Chvála houslí, kulturní dům

NE 10. 7.: První koncert účastníků kurzů, kostel sv. Víta

PÁ 8. 7.: Open-air koncert na koupališti Domácí výroba aneb Pecky všecky

PO 11. 7.: Hudební matiné, koncertní sál ZUŠ

Foto na str. 13-14: Michaela Pondělíčková, Peter Ganzglück, Miroslav Lepeška, Kateřina Pinkasová, Martin Micka
14
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V červenci rozezněla náměstí Republiky dechovka
Michaela Nováková, redakce
Letošní mezinárodní festival dechových hudeb
Kubešova Soběslav se konal od 16. do 17. července.
Pozvání přijalo 13 kapel, z nichž tři byly mezinárodní.
Festival byl zahájen v sobotu ve 13 h. Návštěvníky
v úvodu přivítal ředitel kulturního domu Petr Valeš,
moderátorské role se letos ujali Karel Hegner a Ivan
Radosta. Druhý jmenovaný nahradil Martina Hlaváčka, který však do Soběslavi přijel také, během dne návštěvníky pozdravil a zavzpomínal na staré časy. Na
velkém pódiu se jako první představil dětský folklorní soubor Ráček, který zatančil v krojích na lidovou
hudbu. Poté již zazněla pouze dechovka. V průběhu
celého dne se v Soběslavi vystřídaly kapely Lučanka, Friedl’s Böhmische, Budvarka, Weinbergermusikanten, Vysočinka, Veselka kapelníka Ladislava
Kubeše a na závěr Lácaranka, která stanula na pódiu
ve 22:30, a tak dechovka vyhrávala dlouho do noci.
Návštěvníci byli také svědky předání vín od manželů
Nešporových do rukou Růženy Kastnerové a Václava
Kastnera jako poděkování baráčnické obci za finanční podporu obce Hrušky na Moravě zasažené tornádem (více na str. 17).

V sobotu na pódiu zatančil dětský folklorní soubor Ráček. Foto: archiv

V areálu bylo po celý den k dispozici bohaté občerstvení, dobré pivo a nechyběla ani lahodná káva.
V teplém a slunném dni se lidé mohli osvěžit u pítka
vedle kašny nebo vyhledat stín pod stromy na náměstí.
V neděli byl program zahájen již v 10 h. Festival
uvedli starosta města Jindřich Bláha a ředitel kulturního domu Petr Valeš. Dnem prováděly moderátorky Kateřina Hálová a Lenka Rybáčková. Dopoledne
zahrály kapely Černovická dechovka a Úhlavanka.
Koncert Krajanky byl vysílán do Českého rozhlasu
České Budějovice po poledni, které do rozhlasového
éteru odbily zvony sv. Pavel a sv. Petr. Vysílání provázel také doprovodný program a moderovala jej Helena Pokutová Hejnová. Ta pozvala na pódium různé
hosty a krátce představila kapelu Krajanka, která hraje od roku 1990. V jejím podání zazněly např. písně
Netrapte se rodičové; Olivo, Olivo nebo Hospodská.
Velký úspěch zaznamenala také klasika „Ta naše písnička česká“, která na českém dechovém festivalu
nesměla chybět. Již v sobotu byl na náměstí k vidění
básník, textař, zpěvák, moderátor a milovník dechové hudby Miloň Čepelka, který návštěvníky z pódia
pozdravil v průběhu nedělního programu. Odpoledne
vystoupily kapely Seniorenmusikkapelle Der Bezirkes Perg, Jižani, Túfaranka, Veselka a na závěr zahrály všechny dechové hudby společně písně Borkovická polka, Moje česká vlast a Od Tábora až k nám.

Lácaranka letos zahrála v sobotu ve 22:30 h. Foto: archiv

Nahoře: Koncert kapely Krajanka byl vysílán do Českého rozhlasu ČB. Dole:
Festivalová nálada, počasí letos festivalu přálo. Oba dva dny bylo slunečno.

Počasí se vydařilo. Slunce se na letošní festival usmívalo a bylo teplo, ale nesužovaly jej příliš vysoké teploty, bouřky, silný vítr nebo déšť. Dechovku si přišlo
i v dnešní složité době poslechnout 1482 lidí. V pořadí 27. ročník festivalu je tak za námi a na dalším se
opět potkáme 15. a 16. července 2023.
www.musobeslav.cz
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Poděkování
•

Velký dík patří městu Soběslavi. Bez podpory radnice v čele se starostou Ing. Jindřichem Bláhou by se
mohl festival v Soběslavi jen těžko uskutečnit.

•

Děkujeme firmě Správa města Soběslavi, spol.
s r. o. Obětavá práce týmu pana Vladimíra Falady
a pana Václava Novotného tradičně napomáhá hladkému průběhu festivalu.

•

Děkujeme Vodní záchranné službě Soběslav, panu
Vladimiru Beránkovi za zdravotní zajištění festivalu.

•

Děkujeme SDH Soběslav a panu Jiřímu Šustrovi
za spolupráci při technickém zajištění festivalu.

•

Děkujeme panu Františku Pazderovi.

•

Děkujeme také všem občanům města Soběslavi
za shovívavost a pochopení při problémech, které
jim můžeme uskutečněním festivalu způsobit.

•

Slova díků si samozřejmě zaslouží i všichni partneři
festivalu, bez jejichž přispění bychom mohli festival jen stěží uskutečnit v současné podobě, a všichni další, kdo s jeho realizací ať přímo či nepřímo
pomáhají.

•

Děkujeme celému realizačnímu týmu Kulturního
domu města Soběslavi v čele s paní Jaroslavou Palasovou a v neposlední řadě vynikající partě externích
spolupracovníků kulturního domu.
Petr Valeš,
ředitel KDMS

V neděli od 16:30 zahrála bohatě krojovaná Túfaranka.

Veselka Ladislava Kubeše vystoupila v oba festivalové dny.

Autor fotografií: S. Tošner
Kolektiv
MŠ DUHA
Kino opět ožilo - slavnostní stužkování
předškoláků ze zelené a fialové třídy
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Kulturnímu domu města Soběslavi
za propůjčení krásných prostor kina dne
20. června 2022 a za ochotu a vstřícnost
při přípravě a realizaci této slavnostní
chvíle. Velký dík patří také souboru hou16

slistů „Veselé strunky“ ze ZUŠ Soběslav
pod vedením paní Mgr. Ilony Vaňkové,
který nám svým hudebním vystoupením
zajistil krásný a nezapomenutelný zážitek.
Další poděkování bychom chtěli věnovat
panu Pavlu Vaňkovi za natočení celé akce
a všem rodičům a jiným přítomným za velký aplaus a podporu při slavnostním stužkování dětí.
Rodičům a dětem přejeme krásné prázdniny, spoustu úžasných zážitků, sluníčka,
letní pohody a úspěšné vykročení do další
životní etapy.
www.musobeslav.cz
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Kolektiv
MŠ Nerudova
Projektový Den s lesníky
Ve středu 22. června 2022 se děti z Hvězdičkové, Měsíčkové a Sluníčkové třídy vydaly na výlet do lesa Svákov. Tady je přivítali soběslavští lesníci a lesnice. Měli pro
ně připravenou poznávací hru s několika
stanovišti. Děti se dozvěděly, jaký je rozdíl
mezi lesníkem a myslivcem. Kdo je lesník
a v čem spočívá jeho práce. Zúčastnily se
vysazování stromů. Viděly práci dělníka,
který musí nejdříve místo pro nové stromy
vysekat křovinořezem. Dále si prohlédly
nástroje a ochranné pomůcky, které se

v lese při řezání používají. Poté je čekalo
poznávání zvířat, která zde žijí. Prošly část
svákovského lesa, který se postupně z jehličnatého mění na smíšený les. Zjišťovaly
rozdíly mezi jehličnatými a listnatými stromy. Učily se podle listů určit duby, buky,
břízy. V závěru hry si děti tiskaly listy na
dřevěná kolečka, která si jako talisman
odnášely v batůžkách zpět do školky.
Během hry v lese děti získaly důležité informace o tom, co všechno obnáší práce
lesníka, jak a proč se les musí prořezávat
a jak má správný a hlavně zdravý les vypadat. Lesníkům se tak podařilo vzbudit
v dětech zájem o les, přírodu, ukázat, jak
lze o les pečovat a jak jej chránit.
Všichni jsme si ve společnosti Správy lesů
Soběslav užili krásný slunečný den, na-

Sbírka na Moravu do Hrušek manželům Nešporovým
Růžena Kastnerová

výstavy na KÚ v Českých Budějovicích.

Jak to vůbec začalo s finanční sbírkou na
Moravu do Hrušek. Vloni v roce 2021 na
festivalu dechových hudeb v Soběslavi
jsme hovořili s moderátorem panem Karlem Hegnerem. Začal vlastně hovořit
o apolykapse v Hruškách po tornádu, byl
se tam osobně podívat. Všude bylo hodně
domů bez střech, některé byly úplně
zbořené.

Tato finanční sbírka měla za úkol dostat
se včas na Moravu, a to do Hrušek.

Mezi velmi postiženými lidmi byli
i jeho příbuzní. Po uskutečnění festivalu
dechovek jsme měli zasedání baráčníků
v Soběslavi. Tam podal rychtář soused
Kastner návrh, že bychom mohli uskutečnit finanční sbírku. Tetičky a sousedi začali
shromažďovat sbírku. Někdo dal 1000 Kč,
500 Kč, 200 Kč, ale i menší částky. Do sbírky byla začleněná částka, která byla vybrána
při poctě chlebem při vernisáži baráčnické

Za rok při festivalu dechových hudeb
v Soběslavi byli v sobotu pozváni na podium manželé Kastnerovi, kde byl předán
dárek od manželů Nešporových. Byl to dárek pro baráčníky ze Soběslavi.

Za kolektiv
RC Sobík
Iva Čejková
První týden v srpnu probíhá v našem RC
ještě poslední turnus příměstských táborů. Proto bychom těm, kterým chybí v létě
Sobík, doporučily jednu aktivitu pro děti
přímo od Sobíka. Vyrazte společně s dětmi
do přírody a najděte pár kamínků (10-20).
Pak si vezměte doma starou kartonovou
krabici a podle počtu nasbíraných kamínků
ji rozdělte na čtverečky. Na každý kamínek nakreslete jeden symbol a stejný vždy
i na jeden chlívek kartonu. Sobík použil
lihový fix. Samozřejmě si větší děti obrázky mohou namalovat samy, například
pro mladšího sourozence. A hra je hotowww.musobeslav.cz

Potom se jenom zavolalo do Hrušek paní
starotce, která nám sdělila telefon na manžele Nešporovy. S nimi jsme se spojili
a sbírka měla svého adresáta.

čerpali jsme nové informace, do školky
a domů jsme si odnesli spoustu zážitků.
Všem, kteří se na této akci podíleli, a především panu Matoušovi, který tuto krásnou akci zorganizoval, velice děkujeme
a těšíme se na další společné setkání.

MOŠTOVÁNÍ OVOCE
Český zahrádkářský svaz Soběslav
oznamuje, že od měsíce září
2022 zahájí moštování ovoce na
moštárně v Soběslavi. Přesný termín
oznámíme v městském rozhlase.
Objednání bude možné telefonicky
na tel. 777 311 597 nebo 775 311
597 manželů Pehových, pevné lince
381 524 013.

To je vlastně celý příběh finanční sbírky na
Moravu. Víme, že jsme přispěli na tři okna.

Touto cestou manželé Kastnerovi vyslovují
poděkování panu Karlu Hegnerovi, který
dárek jako zprostředkovatel přivezl doSoběslavi, a dále manželům Nešporovým
z Hrušek.

vá. Děti mohou rovnat, přiřazovat, třídit
apod. Pokud chcete u dětí zároveň rozvíjet
jemnou motoriku, můžete na přiřazování
použít velkou pinzetu, viz foto. Můžete
nám k příspěvku na Facebooku vložit Vaše
fotografie, jak se Vám aktivita povedla,
a sdělit, jestli děti baví.
Zároven bychom všechny rády pozvaly na
den otevřených dveří, který se bude konat
v sobotu 3. září od 9.30 do 16.00 hodin.
Můžete se těšit na ukázku našeho programu, projít si naše prostory, seznámit se
s novými lektory na další školní rok a zároveň se zapsat do všech nabízených kurzů.
V nabídce budou opět pohybové hrátky,
kondiční cvičení pro maminky s prvky
DNS, ale nově i dramatická výchova pro
děti od 4 do 7 let, organizovaná volná her-

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA BURZU A TRHY

7. 8. 2022

od 7 do 9:30 hod.
do areálu chovatelů
k nákupu drobného zvířectva, farmářských
produktů a chovatelských potřeb.

na s tvořením a mnoho dalšího. Přesný program pro Vás ještě ladíme, ale během srpna
bude zveřejněn na našich stránkách. Pravidelný program bude začínat 5. září 2022.
Přejeme všem hezký zbytek léta a 3. září
se na Vás budeme těšit.
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O umění a kultuře s Vlastimilem Slabým
Je možné se u umění dostat do bodu, kdy
si řeknete, že již všechno znáte a přemýšlíte, co dál?
Je to možné a já jsem toho vlastně nyní
příkladem. Za ta léta jsem toho nafotografoval opravdu hodně a v současnosti jsem
dospěl k dojmu, že se asi nedokážu dál posunout. Neběduji, naopak, raduji se z toho,
protože jsem již pro sebe udělal dost. Ale
rozhodl jsem se překročit hranice a začít se
zabývat jiným výtvarným procesem, který
mě již delší dobu oslovoval. Tím procesem
je grafika a souvisí s ním ta bedýnka, kterou jsem představil na nedávné vernisáži
ve Smrčkově domě. Už mám první výsledek, který ocenili i kolegové výtvarníci.
Fotografie tím samozřejmě nekončí, jen
ji nechám nějakou dobu odpočívat.

Michaela Nováková, redakce
Vlastimil Slabý je osobnost významně
spjatá se soběslavskou kulturou. Lidé
se s ním mohou potkat v ateliéru v ulici
Na Pískách, kde uplatňuje své umělecké
vlohy při tvorbě tiskovin, reklamy, grafiky nebo rámování. Do povědomí řady
lidí se zapsal také jako výjimečný fotograf, který svá díla vystavoval i ve Smrčkově domě v Soběslavi. Umění fotografie fascinovalo V. Slabého již od dětství
a jeho láska k fotografování se promítla
také do volby studií na Pražské fotografické škole v letech 1994 – 1997. V roce
2005 se stal členem Asociace jihočeských
výtvarníků. V posledních letech se jeho
jméno začalo na plakátech objevovat
také v souvislosti s Galerií Hláska nebo
divadelní hrou Vzkříšení. Letos oslavil
významné jubileum. Jak začínal, čemu
se rád věnuje dnes a jakým směrem
chce upřít síly do budoucna? To vše nám
V. Slabý sdělil v následujícím rozhovoru.
Dlouhodobě se věnujete fotografování. Pamatujete si, jak vypadaly Vaše začátky?
Samozřejmě, na své začátky totiž vzpomínám rád. Sahají do období mých dvanácti
let, kdy jsem se zajímal o přírodu a bydlel
jsem na Švadlačkách. Můj tatínek byl myslivec a rybář. Tehdy se mi poprvé dostaly
do rukou knihy od fotografa Slávy Štochla,
které zažehly můj zájem o fotografování
a umělecké obrazové sebevyjádření. Moje
první fotografie pochází z doby, kdy jsem
jel se školou do zámku Obora. Bratr mi
půjčil měchový fotoaparát a já jím zvěčnil své spolužačky a spolužáky. Jednou se
Sláva Štochl dozvěděl, že otec chová různá
zvířata, a projevil zájem si je ofotografovat. Já mu asistoval a chtěl jsem to také
zkusit. Věnoval mi starý fotoaparát Moskva, nakreslil mi na papír expoziční časy,
vysvětlil mi, jak se vyvolává fotografie,
a pak jen čekal, jak výsledek dopadne. Poté
mě vedl dál. Našetřil jsem si na nový fotoaparát a začal jsem fotit přírodu. Tu jsem
časem jako téma opustil, ale fotografie ve
mně zůstala navždy. Později jsem se přihlásil na Pražskou fotografickou školu,
kam jsem byl přijat. Pod vedením profesora Vláška jsem se dostal k zátiší, u kterého
jsem již v podstatě zůstal.
Na co se nejvíce při focení zaměřujete?
Jak jsem zmínil, jako malý jsem začínal
s fotografováním přírody, zejména divoké
zvěře. Takové focení je ale časově náročné,
a časem jsem se odklonil k něčemu klidnějšímu, co jsem mohl fotit třeba i doma.
Našel jsem se v zátiší, které mě zaujalo,
šlo mi a výsledky jsem uplatnil i ve škole.
Vedle toho jsem se ale věnoval také focení
krajiny, a nesmíme vynechat ani portrét.
18

V. Slabý na vernisáži výstavy pořádané
u příležitosti umělcova jubilea
ve Smrčkově domě, foto: archiv
Co Vám fotografování dalo do života?
Focení Vás v první řadě naučí trpělivosti,
zejména když pracujete s filmem a máte
omezenou obrazovou zásobu, protože filmy jsou drahé a nechcete kazit. Takže se
snažíte vše nafotit napoprvé. Zátiší také
souvisí s tichem a dá se dělat pouze, pokud je člověk dobře naladěn. Naplánujete si jej, necháte ho stát několik dní nebo
i týdnů a časem Vás to začne nějak fotograficky zajímat. Je to dlouhý proces, ale to
mě na tom baví. Fotografie mě zklidňovala
a zpřesňovala v práci a to se promítalo i do
dalších aspektů mého života.
Která technika při focení pro Vás představovala největší výzvu?
Pouštěl jsem se například do nanášení fotografické emulze na různé materiály, včetně
plátna a papíru. Ta představuje techniku
složitější. Někdy hraje roli i náhoda nebo
si ji můžete přivolat, když víte, jak se materiál chová. Právě emulze na plátno byla
pro mě velkou výzvou, bohužel ji degraduje dnešní digitální tisk na plátno a není již
vnímána jako složitá záležitost, na kterou
musíte mít spoustu zkušeností. A možná
i proto se od ní dnes trochu odkláním.
Máte nějaké vzory?
Největším vzorem pro mě byl Josef Sudek.
Byl jsem vždy inspirován jeho životním
postojem a situacemi, které zachytával
v zátiších. Dále mě inspiruje třeba Man
Ray nebo francouzská avantgarda. Mám
rád Francii, Rakousko, Vídeň a celé toto
období 17. století včetně módy, kdy se fotografie začínala rodit na svět a ve Francii
vznikla Daguerrotypie.

Jste také kurátorem výstav v Galerii
Hláska. Kde berete inspiraci pro výběr
jednotlivých autorů či tematického zaměření výstav a které styly se do prostor
věže z Vaší zkušenosti nejvíce hodí?
Inspiraci čerpám zejména v členech Asociace jihočeských výtvarníků a snažím se
vybírat členy, kteří mají výtvarné vzdělání, protože chci lidem do Soběslavi přinést
kvalitu. Zatím jsme do historického prostředí věže zkusili všechno možné a vždy
se to povedlo. Autoři se občas zalekli. Ale
když jsem jim vysvětlil způsob, jakým budeme obrazy instalovat, byli s výstavou
spokojení. Takže spíš asi uvidíme, co se
tam nehodí. Sám jsem na to zvědav (směje
se).
Jaké umělecké styly máte nejraději?
Umění obdivuji jako takové a v každém
stylu nacházím něco pěkného. Neřekl
bych, že mám nějaký oblíbený. Ale jsem
spíš realista a trochu nerozumím abstrakci,
což bude asi z toho důvodu, že jsem původem fotograf a potřebuji mít před sebou
nějaký reálný předmět. Z každého stylu se
mi něco líbí, a zejména impresionismus je
pro mě silná záležitost, ze které rád čerpám
energii.
V galerii často vystavujete obrazy. Pustil
jste se někdy také do malování?
Malování jsem se věnoval jen chvilku.
Tehdy jsem byl možná ovlivněn svým bratrem, který také maloval. Ale obvykle se nepouštím do ničeho, v čem nejsem odborně
veden. Takže jsem to zkusil, ale neodvažuji
se v tom pokračovat.
V posledních letech jsme Vás zaznamenali jako režiséra divadelní hry Vzkříšení. Jak jste se k režírování dostal?
Ohledně režie hry Vzkříšení se na mě obrátil Petr Valeš po skončení Kamila Modla,
ale napoprvé jsem odmítl. I když se o divadlo zajímám, do režie jsem se nikdy neodvážil pustit, obdobně, jako do toho mawww.musobeslav.cz

Různé
lování. Jenže tady se nabídla příležitost od
ochotníků, lidí, které to baví a když jsem
obklopen takovými lidmi, inspiruje mě to.
K zásadnímu obratu došlo až jednoho večera, kdy jsem shodou okolností viděl inscenaci hry od Dejvického divadla na ČT:D
/art. Během sledování mi začaly tanout na
mysl různé postavy z ochotníků a propojovat se s různými rolemi. Říkal jsem si:
„Tohle by mohla dělat Jana, tohle zase
Míla a toto Renda.“ Scénář jsem získal od
režisérky Dejvického divadla. Dnes jsem
s hrou opravdu spokojený. Ochotníky hraní
baví a role jim opravdu sedí.
Co vás na režírování oslovilo?
Nevím, jak to přesně vyjádřit. Líbí se mi
ten samotný proces. Osobně nejsem vedoucí typ, nemám ve zvyku lidi řídit a přikazovat jim, co mají dělat. Jsem rád, když
mohou jednat dobrovolně. Proto u mě režírování funguje spíše na bázi spolupráce
nebo snaze vést a motivovat, nikoliv jen
rozdávat povely. Nechci vyvolávat nějaké
stresové a nepříjemné okamžiky. Nenutím

ochotníky důsledně opakovat scénář. Naopak, mám rád, když mohou improvizovat
a hrají s radostnou lehkostí, která se promítá také do hry a pozná to i divák.
Daří se Vám všechny ty aktivity dobře
skloubit s prací?
Pracuji v polygrafii a v reklamě, kde se
technologie a styly rychle mění. Tam je to
někdy opravdu náročné. Ale základ je stále podobný a mé koníčky se s prací dobře
doplňují. Občas něco doháním nebo musím
popoběhnout, ale i to mě baví (směje se).
Můj volný čas jsou v podstatě moje koníčky. Odpočívám obvykle u vnoučat, ale
i od nich neustále čerpám novou inspiraci,
protože i ony jsou vlastně svým způsobem
herci.
Která ze současných aktivit (focení, grafika, režie, kurátorská činnost, rámování) Vám nejvíce přirostla k srdci?
To je těžké říci. Někdy Vás naštve fotografie (směje se) a posunete se jinam. Ale zase
je to tak srdeční záležitost, že se rád vrátíte.

Teď mě hodně uchvátil ten nový styl (pozn.
red: grafika) a žiju jím do takové míry, že
se mě v současnosti nedotýkají ani všechny
negativní události posledních dnů či měsíců. A od toho také kultura a umění jsou.
Dávají lidem příležitost na chvíli se uvolnit
a oprostit se od světa.
V souvislosti s tím, ovlivnilo Vás nějak
covidové období?
Vůbec, protože jsem žil nadále svým životem, aniž bych podléhal mediálním tlakům.
Dodržoval jsem samozřejmě to, co bylo ze
zákona přikázáno. Ale na televizi se už asi
čtyři roky nedívám a o situaci jsem v podstatě informován od lidí a z rádia.
Jak jste oslavil své životní jubileum?
Slavil jsem vernisáží ve Smrčkově domě.
Tam se sešla rodina i kamarádi, byl jsem
obležen dotazy a krásně jsme si to užil. Děkuji všem, kdo mi k tomu napomohli.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně
štěstí, úspěchů a inspirace do další tvorby.

Do Soběslavi přijela parní lokomotiva
Michaela Nováková, redakce
Modernizace železniční trati v úseku
Soběslav – Doubí pokračuje a Soběslavským v červenci připravila zajímavou
podívanou. Členové Českého svazu
ochránců památek Iron Monument
Club k nám z Plzně přijeli s noblesní
parní lokomotivou.
V druhém červencovém týdnu do Soběslavi zavítala majestátní parní lokomotiva
475.111 přezdívaná Šlechtična. Její hmotnost dosahuje 168 tun včetně tendru s uhlím a vodou a svého druhu je jediná provozuschopná v České republice. Šlechtična se
ale nepřijela jen ukázat. V průběhu jednoho
týdne byla využívána k zátěžovému testování mostů na nově vybudovaném koridoru. K měření byla vybrána právě pro svou
vysokou hmotnost, která je vyšší než u běžných elektrických lokomotiv.
Zatěžovací zkoušky jsou důležitým momentem výstavby a provozu dopravní infrastruktury a provádějí se před uvedením
mostů do provozu i v průběhu jejich životnosti. Komplexně prověřují stav mostní
konstrukce. Všechny vozy mají mít předepsanou váhu. Proto bylo na výsypné vozy
za parní lokomotivu doplněno ještě cca 10
tun panelů, aby měla celá sestava správnou
hmotnost.
Vedoucí stavby STRABAG Rail a.s. Jakub
Skřivan sdělil, jak měření probíhá: „Na
konstrukci se ve vybraných polích mostu
posadí měřidla a tenzometry, které jsou
optické nebo strunové. Když mašina v této
sestavě přijede do přesně určené polohy, je staticky přesně popsané, jak se má
konstrukce chovat. Například uprostřed
www.musobeslav.cz

pole, které má 45 m, se smí prohnout o 15
mm. Dle toho se vyhodnocuje, o kolik se
prohne. Většinou je to méně a my máme
jistotu, že je konstrukce mostu dostatečně
tuhá a správně udělaná.“
Nejprve s pomocí břemene probíhala statická zatěžovací zkouška. V následujícím
týdnu na ni navázala dynamická zatěžovací
zkouška, při které vyvozuje zkušební zatížení na mostní konstrukci dynamické účinky. Pomocí tzv. budiče vibrace o hmotnosti
jedné tuny se hledá frekvence konstrukce
a potvrdí se určitý předpoklad. Konstrukce
jsou navrženy tak, aby byly velmi bytelné
a měly vysokou životnost. Žádné odchylky
od správných hodnot se nepředpokládaly,
nicméně zkouška provedena být musela.
Měření pomocí parní lokomotivy proběhlo
během tří nocí. V noci se měřilo proto, aby
výsledky neovlivňovaly deformace konstrukce způsobené nestejnoměrným ohřátím od slunce.
Přistavená parní lokomotiva se někdy objevuje i na slavnostních a kulturních akcích.
V dnešní době to už ale není tak časté. Generální oprava kotle takové parní lokomotivy je velmi nákladná, pohybuje se v rozsahu dvou až tří milionů korun. Výrazně
se zdražila také cena uhlí, kterého je navíc
dnes nedostatek.
Lokomotiva je svou velikostí monumentální, kdy osoba o výšce 170 cm dosahuje
zhruba horního rámu kol. Podívali jsme
se také do kabiny strojvůdce. Člen Iron
Monument Clubu Martin Běl nás poutavě
seznámil s tím, jak se lokomotiva ovládá.
Pohybuje se maximální rychlostí 100 km
v hodině. K jejímu řízení jsou potřeba dvě
osoby i kvůli viditelnosti a rozhledu, proto-

že postrádá čelní sklo. V kabině je teplo od
kotle a v létě zde musí být opravdu horko.
V zimně se ale člověk prý neohřeje, protože uvnitř fouká ze všech stran. Lokomotiva byla dopravena z Plzně přes Březnici,
Putim a České Budějovice. Nabízely by se
i jiné trati, přes které ale není možné projet.
V Katovicích a v Karlštejně se totiž sesouvá svah.
Parní lokomotiva je příjemnou připomínkou cestování po republice s romantickým kouzlem, které se s moderní výstavbou začíná na trati pomalu vytrácet. Její
krátká návštěva se bez pochyby zapíše
do soběslavské historie a do budoucna
si ji rádi budeme připomínat na fotkách.

Foto: archiv
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Policejní zápisník
Za OO PČR Soběslav, za využití zpravodajství por. Bc. Lenky Pokorné, pprap.
Jana Štecová
• Soběslavští policisté mají podezřelou,
která měla dne 17. května v chatě v Chotěmicích odcizit peníze. Škoda byla odhadnuta na 26 tisíc korun. Policisté na
základě svého šetření zjistili, že výše
popsaný skutek by měla mít na svědomí
třicetiletá žena z Mostecka. V uplynulých dnech jí bylo sděleno podezření ze
spáchání přečinu krádež. Případ je řešen
formou zkráceného přípravného řízení,
tudíž lze předpokládat, že se bude ze
svých činů zodpovídat před soudem.
• Soběslavští policisté šetřili případ, kdy
v noci 11. května měl kdosi na veřejném
prostranství v ulici tř. Dr. Edvarda Beneše v Soběslavi poškodit tři vzrostlé
stromy střemchy obecné a plastovou
vložku odpadkového koše. Svým protiprávním jednáním měl způsobit škodu

Nalezená koťátka
Petra Králová

Dne 17. 6. 2022 bylo v lese nalezeno pět
koťátek, která tam někdo odložil, nebo
spíše vyhodil… Byla odsouzena na jistou
smrt, jelikož jim právě byly max. tři týdny
a byla plně závislá na své mamince. Nálezci, kteří je v lese objevili, je pochytali
a odnesli paní Zdeňce Zaňákové ze Soběslavi, která se za svůj život již postarala o několik desítek nalezených koťátek a většinu
i sama odchovala.
Mnoho lidí ví o tomto dobročinném skutku mé maminky a tak k ní ročně přichází
několik lidí s nalezenými koťátky. Nyní
pečuje o šest dospělých koček (které byly
všechny také nalezené) a nese tak sama ná-

Divize, rok pátý
Marek Nývlt
Předseda FK Spartak Soběslav
V létě roku 2017 jsme historicky poprvé
postoupili do 4. ligy mezi fotbalisty oblíbené divize. Tato soutěž je branou mezi
profesionálním a amatérským fotbalem. Je
velmi náročná po sportovní, ale i organizační stránce. Kluci se v kabině dohodli,
že si soutěž chtějí vyzkoušet a ejhle, již
se ohlížíme za pátým ročníkem, který byl
nakonec po zisku 48 bodů tím nejúspěšnějším.
A to vše před rokem nezačalo nijak růžově. Po dlouhých pauzách a dvou sezonách
poznamenaných covidem se kádr dával
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za více než 46 tisíc korun. Jako podezřelý byl zjištěn dvacetiletý mladík z Táborska, kterému policisté v uplynulých
dnech sdělili podezření ze spáchání
přečinu poškození cizí věci. Případ je
veden formou zkráceného přípravného
řízení. K identifikaci pachatelů přispěla
výraznou měrou součinnost s Městskou
policií Soběslav.
Oznamujeme občanům, zejména regionu
Soběslav, že byla ukončena rekonstrukce budovy č. p. 94/2 v Palackého ulici
v Soběslavi, tedy objektu, kde sídlí Obvodní oddělení PČR Soběslav. Pro veřejnost
je služebna otevřena ode dne 15. července
a tím bude obnoven stálý provoz.
Upozorňujeme občany, že došlo k přečíslování
telefonní linky. Na Obvodní oddělení PČR Soběslav
se dovoláte prostřednictvím čísla 974 248 501.
Děkujeme občanům
za pochopení a vstřícnost.

klady za kastrace a celé jejich životy, kdy
o ně s láskou pečuje. Nikdy žádného nalezence neodmítla, ale s přibývajícími roky
je situace pro mou maminku čím dál těžší.
A nyní opět přibyla nová parta rošťáků,
kteří byli tak malincí, že je odmítnout ani
nešlo, jelikož se nedokázali ani sami ze
začátku nakrmit. Je opravdu zarážející, že
v dnešní době, kdy je kastrace koček dostupná pro každého a kdekoliv, se najdou
ještě lidé, kteří koťata odnesou od kočky
a pohodí je v lese. O topení koťat nemluvě.
Jedná se ale o trestný čin, což by si měli
všichni tito „lidé“ uvědomit.
Níže přikládám fotografii nalezených koťat, která se již nyní mají čile k světu. Jsou
to vlastně koťátka štěstěny, která přežila
jen s přispěním hodných lidí, kterým není
lhostejné utrpení zvířat. Pokud se někdo

najde, kdo by se rád ujmul některého
koťátka a s láskou o něj pečoval, budeme
moc rády, pokud si pro něj přijdete.
Na výběr jsou kocourci i kočička, všichni
krásně vybarvení. Koťátka milují společnost lidí a jsou zdravá.
Více informací u paní Zaňákové na tel.
737 081 922. Případný odběr po dohodě
v srpnu.

dohromady velmi těžce. Trénovanost
a úroveň hráčů klesla a navíc se přidala řada
zranění způsobená výpadkem tréninku. Asi
největší ranou bylo těžké zranění brankáře Kuníka, který se teprve v těchto dnech
vrací k trénování. Podzimní část se prakticky od čtvrtého kola odehrála pokaždé
v jiné sestavě, a zisk 19 bodů a průběžné
11. místo jsme museli brát všemi deseti.
Ani začátek jara nesliboval nějaký velký
posun tabulkou vzhůru. Rozpačité výkony
na domácím hřišti vymizely až s návratem
opor Boháče a Kutnera zpět na trávník.
Mužstvo začalo jít od vítěztví k vítěztví
a výsledkem bylo krásné 7. místo a již zmiňovaných 48 bodů. Pochvalu si zaslouží
i celá obrana, která téměř neinkasovala, ale
i střelci. Osm branek obránce Pavlíka a 20
branek Filipa Vaňka určitě stojí za zmínku.

Posledně jmenovaný od příchodu z Dynama ČB nastřílel úctyhodných 77 gólů
v reálu za 3,5 sezóny, a rozptýlil tak hlasy
škarohlídů, že v Soběslavi šel s výkonností
dolů.
Nový ročník divize už klepe na dveře a my
v něm nechceme hrát druhé housle. Rádi
bychom navázali na výkony z jarní části
sezóny. V plánu jsou 3-4 posily kádru, který opustil pouze Milan Mazouch. Na hřišti by se konečně mohli sejít Filip Vaněk
se starším bratrem Danem a zajímavý by
mohl být i příchod Dominika Dumbrovského z Týna nebo malého Vrány a Břízy
z ČB.
Touto cestou bych rád poděkoval všem
sponzorům a městu Soběslav za podporu
a na oplátku slibuji vzornou a čestnou
reprezentaci našeho města.
www.musobeslav.cz

Sport

Olympijský běh

FOTBAL

Marcela Procházková
Ve středu 22. června se na Plovárně v Soběslavi sešli běžci, a to nejen místní, ale i z okolních měst.
T-mobile Olympijský běh, který se v tento den konal
v 90 městech po celé republice s hromadným startem v 18 hodin, přilákal těměř 40 malých i velkých
sportovců. Společně tak během oslavili olympijskou
myšlenku a svou účastí podpořili Olympijskou nadaci, která nejen finančně podporuje mladé sportovce.
Nejdříve se na svůj závod vydaly děti, pro které se
závodní tratí stala naše in-line dráha. Všechny děti
společně odstartovaly v prostoru před plovárnou,
kam také za velkého fandění rodičů a kamarádů dobíhaly do cíle. Jako první protnula cílovou pásku Linda
Krejčí, pár vteřin po ní doběhla Rozálie Janoušková
a jako třetí Ema Vaverová. Kluci běželi pouze dva,
a tak po vzoru svých starších sester doběhl první
Adam Krejčí a druhý Honza Vavera.
Letos úplně poprvé za dobu konání Olympijského
běhu v Soběslavi přijali pozvání dva profesionální
sportovci - olympionici. Byli to naši reprezentanti ve
sportovních dvojicích v krasobruslení Martin Bidař
a Jelizaveta Žuková. S návštěvou a účastí na našem
běhu rádi souhlasili, hlavně také proto, že Martin
to má k nám jen kousek ze svých rodných Českých
Budějovic. I proto ho sem přijela také podpořit jeho
rodina, která ho viděla vlastně poprvé po jeho návratu
z 5 týdenního trénování v Kanadě.
Dospělí běžci měli možnost poměřit si své síly s profesionálními sportovci, kteří se také hlavního závodu
zúčastnili. Hlavní závod na 7,4 km odstartoval v 18
hodin a běžci se vydali z Plovárny pod Svákov, trasu si zpestřili přeběhnutím „houpačáku“ a po otočce
u viaduktu na Ovčíně se vraceli kolem čističky
a Hvížďalky zpět na Plovárnu.
Absolutní prvenství z loňska obhájil Vojtěch Broža,
který s časem 29:37 porazil i olympijského sportovce
Martina Bidaře, a ten tedy bral druhé místo. Pro třetí
místo si doběhl Vojtěch Krist.
Mezi ženami si pro zlatou medaili doběhla Romana Honsová, stříbro čekalo na Hanu Vondrušovou
a bronzovou medaili získala Nikol Radová.
Děkujeme všem za účast a budeme se těšit za rok
zase na startu.

www.musobeslav.cz

Rozpis zápasů muži „A“
2.
4.
7.
9.
11.
13.
15.

Domácí		
Soběslav
Soběslav
Soběslav
Soběslav
Soběslav
Soběslav
Soběslav

Hosté
Hořovice
Katovice
Komárov
Horní Bříza
Klatovy		
Krumlov
Mariánské Lázně

Den		
So 13. 8.
So 27. 8.
So 17. 9.
So 1. 10.
So 15. 10.
So 29. 10.
So 12. 11.

Hodina
17,00		
17,00		
16,30		
16,00		
15,30		
14,30
14,00

ilustrační fota

Házená v Soběslavi slaví 100 let

Házenkáři zvou své příznivce a všechny občany města na oslavu
100. výročí založení házené v Soběslavi. To se uskuteční 6. 8. 2022
od 13:00 ve sportovní hale.
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Inzerce

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodej
-

Prodám elektrický invalidní skútr Booster
Trophy 5, v dobrém stavu. Cena 15 000,nebo dohodou. Tel. 734 401 194.
Nemovitosti - inrekareality.cz
Prodám různé hranoly, fošny, prkna hoblovaná cca 1 kub., dlažba 14 m2, vše levně.
Tel. 737 335 096.
Prodám palivové dřevo, smrk, borovice.
Cena dohodou. Tel. 728 662 682.
Prodám papouška barevného.
Tel. 775 357 210.

Prodej,
doprava,
čerpání
betonu
Luboš David
Tel. 775 024 262

Koupě
-

Koupím garáž v Soběslavi, tel. 725 302 843.
Koupím byt nebo chatu v Soběslavi.
Tel. 776 092 862.
Koupím garáž v této lokalitě v jakémkoliv
stavu. Platím v hotovosti, převod zařídím,
včetně smlouvy a dalších náležitostí. Za
všechny nabídky předem mockrát děkuji. Nejsem realitní kancelář. Kontakt:
728 598 831.

Ostatní
-
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MALÍŘ-NATĚRAČ. Metelec.
Tel. 728 987 702.
Sedmdesátník hledá mladší ženu.
Tel. 732 763 816.
Nabízím obstarání nákupu pro seniory,
možnost si popovídat. Tel. 739 655 255.
Muž ve středních letech hledá přítelkyni.
Tel. 739 655 255.
Hledám k pronájmu byt 1+0, 1+1, 2+0
v Soběslavi, Veselí nad Lužnicí, popř.
v blízkém okolí. Tel. 773 524 050.

www.musobeslav.cz

Inzerce

SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ

ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ
DŘEVO
Délka polen 30-50cm
dle přání zákazníka
Dřeviny: smrk, borovice, listnaté dř.

Tel. 381 521 169
www.lesysobeslav.cz

KAMENICTVÍ
Kámen ábor

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

AKCE NA ČERVENEC
ŽULOVÉ GRILOVACÍ DESKY
A VÝROBA POMNÍKŮ - 20%

OPRAVY A RENOVACE POMNÍKŮ
•
•
•
•

POMNÍKY, SCHODY, PARAPETY
KUCHYŇSKÉ A GRILOVACÍ DESKY
VÝROBA Z PŘÍRODNÍHO KAMENE
ZHOTOVENÍ NÁPISŮ

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN
• nízká cena
• neomezená životnost

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz
www.musobeslav.cz

VESCE 44, Soběslav

PIVNÍ STEZKA TOULAVY
Máte rádi pivo a baví Vás objevovat nové
rodinné pivovary v našem okolí? Pokud
ano, zapojte se do Pivní stezky Toulavy.
Stačí přitom ochutnat sedm různých
místních piv a získáte speciální půllitr
Pivní stezky.
Abyste prokázali, že jste pivo ochutnali,
budete k tomu potřebovat brožuru Pivní
stezkou Toulavy, kterou si můžete vyzvednout ve všech zapojených pivovarech
a restauracích nebo na infocentrech.
Do ní získáte za vypití piva (nebo nákup
piva s sebou) samolepku.
U nás v infocentru můžete koupit soběslavské pivo a získat tak samolepku do Gastroprůvodce, který máme také k dispozici.
Více informací na www.toulava.cz/pivnistezka.
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Inzerce

PRODEJ KUŘIC
2022
FIRMA
NOVÁK
RADOMYŠL

Více na www.musobeslav.cz

SOBĚSLAV – 15.15 hod.
U LIDLU
DNE: 19. 8. / 16. 9. / 14. 10. / 11. 11.
červené, černé, kropenaté, modré, žíhané,
bílé - stáří 20 týdnů
- cena 210 Kč/ks
Tel.: 602 115 750
www.drubez-novak.cz

Termín uzávěrky inzerce - 10. 8., pište na hlaska@musobeslav.cz.
GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
Tel.: + 420 605 163 108
KANCELÁŘ:
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
Periodický tisk územního samosprávného celku Soběslav. Vydává město Soběslav, ev. č. MK ČR E 13206.
Adresa redakce: budova č.p.1, nám. Republiky, tel.: 381 508 116. Redaktorka: Michaela Nováková. Redakční
rada: Ivana Šimková, Lucie Michalčíková, Michaela Pimperová, Lucie Vojtášková. Podepsané příspěvky
vyjadřují názor dopisovatele a nemusí být totožné s názory redakce. Vychází 1 x měsíčně a k 1. dni v měsíci.
Internet: www.musobeslav.cz, e-mail: hlaska@musobeslav.cz. Uzávěrka dalšího čísla každého 15. dne, uzávěrka
inzerce 10. dne v měsíci. Náklad 1 800 výtisků. Sazba a grafika: Michaela Nováková. Tisk: JAVA Třeboň.

