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AKCE V ČERVENCI
Výstavy:
2. 7. - 1. 8. Tomáš Pergler – RED – výstava soch a plastik, Galerie
Hláska při městské knihovně (vernisáž v pátek 2. 7. od 17 h)
do 25. 7. Helena Drdová - výstava soch a plastik, BM - Smrčkův
dům,
do 31. 10. 150 let vědy na stránkách časopisu Vesmír - představení
přírodovědného časopisu Vesmír v rámci cyklu Exponáty
roku, BM - Smrčkův dům
do 3. 10. Savci Táborska - v rámci výstavy budou představeny druhy
savců vyskytujících se aktuálně i historicky v našem regionu,
BM - Rožmberský dům
Akce v Soběslavi:
1. 7. Vyprávění starého vlka aneb pravda o Karkulce, letní divadlo
pod hradem, 17 h
3. 7. T
 voření podmořského světa z marcipánu se zkušenou cukrářkou
Maruškou Hrazdilovou, městská knihovna, 9 h
4. 7. Burza a trhy českého svazu chovatelů, areál chovatelů, 7 - 9.30 h
2. -12. 7. Setkání s hudbou, KDMS, knihovna, sob. kostely aj.
(program na str. 15)
10. 7. 100 let od založení FK Spartak Soběslav, přátelské fotbalové
zápasy:
14:00 Spartak Soběslav x Spartak Sezimovo Ústí,
16:00 Spartak Soběslav A x výběr Dynama ČB, fotbalový
stadion (více na str. 22)
15. 7. Pan doktor Léčímrád, letní divadlo pod hradem, 17 h
17. - 18. 7. 26. mezinárodní festival dechových hudeb Kubešova
Soběslav, náměstí Republiky (program na str. 15)
18. 7. Motogymkhana, areál AMK Soběslav, 11 h (více str. 22)
30. 7. Vzkříšení – divadelní hra v podání Ochotnického spolku
Chvalovský KD Soběslav, letní terasa Soběslav hrad, 20:30 h
Akce v okolí:
16. 7. Muzejní noc s podtitulem „železniční“, hlavním programem
bude otevření modelového kolejiště, které na ploše 560 x 300
cm zobrazuje dopravní uzel Veselí n. L. a tratě i pamětihodnosti
v okolí. BM – Weisův dům, Veselí n. L.
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

11. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 25. května 2021.
Usnesení č. 11/116/2021
Rada města projednala návrh nového jednacího řádu zastupitelstva města předložený tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem
a předsedkyní kontrolního výboru ZM Ing.
Ivetou Matějů a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 11/117/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej bytové jednotky č. 374/2 včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných prostorech v 1. nadzemním podlaží domu
čp. 374 v ulici Na Ohradě, Soběslav II,
paní Lucii Habartové, Tábor, za cenu
2.350.100 Kč, která se stala vítězkou výběrového řízení.
Usnesení č. 11/118/2021
Rada města na základě žádosti předložené ředitelem Základní školy Soběslav,
Komenského 20, Mgr. Janem Holasem
souhlasí se zapojením školy do mezinárodního projektu DigiCAMP v rámci
aktuální výzvy Erasmus+, Partnerství pro
spolupráci a výměnu postupů, KA220SCH Partnerství pro spolupráci ve školním
vzdělávání.
Usnesení č. 11/119/2021
Rada města na základě poptávkového
řízení souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
mezi městem Soběslav a Ing. Miroslavem
Pantoflíčkem, projektová a poradenská
činnost Soběslav, na zajištění technického
dozoru investora na akci „Nástavba Senior-domu v Soběslavi“ za cenu 283.500 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 11/120/2021
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky „Opravy
místních komunikací 2021“, které se uskutečnilo 24. 5. 2021 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Vialit Soběslav, s. r. o., Soběslav, za cenu
1.128.031 Kč + DPH.
Usnesení č. 11/121/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi městem
Soběslav a EG.D, a. s., Brno, v souvislosti
s realizací akce „Soběslav: přel. SO 52-7403.1 TS Goliat“
na pozemku p. č. 3768/67 v k. ú. Soběslav,
který je ve vlastnictví města.

Usnesení č. 11/122/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru části pozemku – díl a)
o výměře 36 m2 oddělený z p. č. 3980 v k. ú.
Soběslav od Jihočeského kraje z důvodu
majetkoprávního vypořádání pozemku pod
chodníkem v Tyršově ulici v Soběslavi.
Usnesení č. 11/123/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem Soběslav a OTA ateliérem,
s. r. o., Praha, na zpracování projektové
dokumentace pro provádění stavby na akci
„Odstranění přístavby a stavební úpravy
výpravní budovy v Soběslavi“ za cenu
246.200 Kč + DPH.
Usnesení č. 11/124/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
AKM Tábor, s. r. o., na opravu místních
komunikací po zimě metodou SILKOT
za cenu 226.356 Kč + DPH.
Usnesení č. 11/125/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou DIPOS Tábor, a. s., Tábor, na opravu místních
komunikací po zimě metodou SILKOT
za cenu 140.000 Kč + DPH.

USNESENÍ

12. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 8. června 2021.
Usnesení č. 12/126/2021
Rada města ukládá vedoucí sociálně zdravotního odboru MěÚ paní Janě Hákové
zajistit terénní sociální službu na území
města.
Usnesení č. 12/127/2021
Rada města projednala závěrečný účet
a účetní závěrku města Soběslavi za rok
2020 předložené vedoucí finančního odboru MěÚ Bc. Zuzanou Schejbalovou a doporučuje je zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 12/128/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit rozpočtové opatření č. ZM
2/2021 dle návrhu předloženého pracovnicí finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií
Krejčí s doplněním vzešlém z jednání RM.
Usnesení č. 12/129/2021
Rada města souhlasí s programem 15.
zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se uskuteční ve středu 23. 6. 2021
od 18:00 hodin ve velkém sále Kulturního
domu města Soběslavi:

1. Závěrečný účet a
účetní závěrka města
za rok 2020
2. Změna č. 2 rozpočtu
města na rok 2021
3. Majetkové převody
4. Jednací řád ZM
5. Zpráva Výboru pro rozvoj
Průmyslové zóny Soběslav
6. Různé
Usnesení č. 12/130/2021
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky
„Modernizace osvětlení sportovní haly
v Soběslavi“, které se uskutečnilo 1. 6.
2021 na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma OSAM TRADE, s. r. o., České Budějovice, za cenu
424.340 Kč + DPH.
Usnesení č. 12/131/2021
Rada města souhlasí se spoluprací města
Soběslavi s Jihočeskou televizí, a. s., České
Budějovice, v roce 2021 dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 12/132/2021
Rada města na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny
Petráskové a na základě výsledku poptávkového řízení souhlasí s použitím
investičních prostředků organizace na nákup profesionální průmyslové pračky Primus FX65 od firmy Alliance Laundry CE,
s. r. o., Příbor, za cenu 129.900 Kč + DPH.
Usnesení č. 12/133/2021
Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50,
Mgr. Vlastimila Říhy souhlasí s podáním
žádosti základní školy o dotaci do OP
VVV, výzva č. 02_20_080 ŠABLONY III,
zaměřené na personální podporu a vzdělávací a rozvojové aktivity v základní škole,
s předpokládanou výší dotace 950.000 Kč.
Usnesení č. 12/134/2021
Rada města souhlasí:
a) s odstoupením od smlouvy o vykonání
přezkoumání hospodaření města s firmou
ECO-Economic&Commercial Office, s. r. o.,
Tábor,
b) s uzavřením smlouvy mezi městem
Soběslav a firmou ATLAS AUDIT, s. r. o.,
Čelákovice, na vykonání přezkoumání
hospodaření města v příštích obdobích za
cenu 80.000 Kč + DPH ročně. Smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou.
Usnesení č. 12/135/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a TIP–N+V,
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s. r. o., Soběslav, na výměnu plynových kotlů v kině v Soběslavi
za cenu 282.700 Kč + DPH.
Usnesení č. 12/136/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a OSAM TRADE,
s. r. o., České Budějovice, na dodávku a montáž slavnostního osvětlení
městské věže za cenu 293.231,30
Kč + DPH.

Usnesení č. 12/137/2021
Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy mezi městem Soběslav
a Státní tiskárnou cenin, s. p., Praha, o umístění technického zařízení
na sběr a další zpracování dat pro
osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra Městským
úřadem v Soběslavi.
Usnesení č. 12/138/2021
Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy mezi městem Soběslav
a Jihočeským krajem o poskytnutí
dotace městu ve výši maximálně
100.000 Kč z dotačního programu
Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2021, na
realizaci projektu s názvem „Obnova válečného hrobu č. CZE 311010510 v Nedvědicích“.
Usnesení č. 12/139/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem
Soběslav a Jihočeským krajem
o poskytnutí dotace městu ve výši
maximálně 320.000 Kč z dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2021, na
realizaci projektu s názvem „Modernizace osvětlení sportovní haly
v Soběslavi“.
Usnesení č. 12/140/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 3626/4 o výměře 346 m2,

p. č. 3846/1 o výměře 446 m2 a p. č.
3664/136 o výměře 2 533 m2, vše
k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města Soběslav, společnosti
Rašelina, a. s., Soběslav, z důvodu
scelení pozemků.
Usnesení č. 12/141/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru pozemku p. č. 3977/2 o výměře 908
m2 v k. ú. Soběslav od Jihočeského
kraje, České Budějovice, z důvodu
majetkoprávního
vypořádání
pozemku pod chodníkem v ulicích
Tyršova a K Sedlečku v Soběslavi.
Usnesení č. 12/142/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej
pozemků p. č. 3623/6 o výměře
107 m2, p. č. 3623/7 o výměře
82 m2, p. č. 3626/5 o výměře
108 m2, p. č. 3626/6 o výměře
70 m2, p. č. 3626/7 o výměře 40 m2
a p. č. 3845/1 o výměře 965 m2, vše
k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města Soběslav, společnosti BANES, spol. s r. o., Soběslav,
z důvodu rozšíření stávajícího areálu a vybudování nové pozemní
komunikace.
Usnesení č. 12/143/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí
pozemků p. č. 128/1, p. č. 129/8, p.
č. 133/1, p. č. 133/5 a p. č. 135/39
o přibližné výměře 1 600 m2, vše
v k. ú. Vesce, obci Vesce, za účelem
scelení pozemků pro cyklostezku.
Usnesení č. 12/144/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 1926 o výměře
5 831 m2 v k. ú. Zvěrotice – bývalý
rybník Plaňava, který je ve vlastnictví města Soběslav, dle předložených podmínek.
Usnesení č. 12/145/2021
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu v přízemí č. 30245413,
velikosti 2+1, na adrese Soběslav,
Soběslav III, Wilsonova 245/4,
do nájmu manželům Janouškovým.
Usnesení č. 12/146/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem
Soběslav a firmou Ing. Martin Rudolf, Praha, na rekonstrukci splaškové kanalizace v Nedvědicích
za cenu 363.146,88 Kč + DPH.

Maligní melanom je nádor, který vychází z pigmentotvorných buněk kůže a sliznic. Na jeho
vzniku se podílí především ultrafialové záření
slunce, a to zejména jeho UVB složka. V sou-

časné době dochází ke zvyšování počtu nových případů tohoto nádoru. Jednou z příčin tohoto nárůstu
je i zvýšená expozice UV záření obyvatel severní
a střední Evropy v oblastech jižních moří.

Melanom může vzniknout na zdravé kůži, kde se
vytvoří nová barevná skvrna nebo vzniká z původního klidného mateřského znaménka, u kterého se
začne měnit velikost, barva nebo tloušťka. Nemusí
vždy jít o maligní melanom, ale vždycky je třeba,
aby projev vyšetřil kožní lékař (dermatolog). Jedná-li se o maligní melanom nebo je na něj podezření, je nezbytně nutné, aby se projev co nejdříve
odstranil. Maligní melanom totiž podobně jako jiné
zhoubné nádory může pacienta ohrožovat na životě
vznikem vzdálených dceřiných ložisek.
Mezi preventivní opatření ke snížení rizika výskytu
melanomu patří především omezení expozice pokožky slunečnímu záření. Protože zhruba 30-50 %
melanomů vznikne na podkladě pigmentového
znaménka, je dalším preventivním opatřením jejich vyšetření kožním lékařem speciální lupou, tzv.
dermatoskopem.

MUDr. Helena Grohová,
dermatoložka
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Realizace nástavby Senior-domu Soběslav
Dne 11. června byly zahájeny přípravné
a stavební práce na nástavbě senior-domu.
V rámci první a stěžejní fáze bude přistavěno
jedno nové patro a zrekonstruovány dva
pokoje ve 4. nadzemním podlaží budovy.
Během stavebních prací dojde k demontáži
střešní konstrukce, provedení hrubé stavby
nového patra včetně stropů, položení nové
střešní konstrukce a krytiny, prodloužení
stoupaček s rozvody a úpravě venkovních
omítek. Souběžně budou o jedno podlaží
zvýšeny štítové přístavby na západní
a východní straně budovy. Tato fáze má být
dokončena do 30. listopadu 2021.
Poté budou probíhat stavební práce ve
vnitřních prostorách nově přistavěného

patra. Prostor únikového schodiště v budově bude vybaven novými ventilátory za
účelem navození mírně přetlakového prostředí a současné protipožární dveře budou
nahrazeny kouřotěsnými dveřmi tak, aby
splňovaly aktuální požadavky protipožární ochrany. Na závěr budou vyměněny
výtahy. Jeden však zůstane vždy funkční,
aby jej klienti senior-domu mohli používat
k přepravě.
V souvislosti s touto stavbou schválilo
Zastupitelstvo města Soběslavi 28. dubna
2021 přijetí úvěru v hodnotě 40 000 000 Kč
na její financování. Stavební náklady budou částečně hrazeny z dotace v hodnotě
22 458 270 Kč, která bude čerpána po realizaci akce. Stavební práce bude provádět

spol. Spilka a Říha, která vyhrála výběrové
řízení s nabídkovou cenou 39 962 858 Kč.
Předpokládaný termín dokončení prací je
31. srpna 2022.
-min-

Elektronické podání žádosti o řidičský průkaz
Informace pro žadatele

O co, jak a kde lze zažádat?
• Možnost podání žádosti o výměnu řidičského průkazu máte
po přihlášení do Portálu občana (https://obcan.portal.gov.cz/
prihlaseni) v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce
platnosti Vašeho řidičského průkazu, ne však dříve než 90 dnů
před koncem platnosti.
• Podmínkou pro podání žádosti je mít přístup do Portálu občana (NIA ID, Mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita…)
a mít zde připojenou datovou schránku fyzické osoby. Více
informací na www.mvcr.cz/clanek/portal-obcana.
• Jaká je zde role datové schránky fyzické osoby? Využitím datové schránky je splněn jeden z legislativních požadavků na jasné
ztotožnění osoby, která žádost podává. Díky datové schránce
je však možné nejen ušetřit si cestu na úřad, ale také na poštu.
Zřízení datové schránky je navíc bezplatné a lze o ni zažádat
online (více na www.datoveschranky.info).
Díky nastavením notifikací na Portálu občana je také možné
dostávat všechna upozornění na datové zprávy prostřednictvím
SMS nebo e-mailu.
Jaký je proces podání žádosti?
Portál občana Vám zobrazí formulář žádosti, který bude předvyplněn údaji z Centrálního registru řidičů. Budete mít možnost vybrat
si obecní úřad obce s rozšířenou působností, na kterém si chcete vyrobený řidičský průkaz vyzvednout. Součástí předvyplněných údajů bude i nejaktuálnější digitalizovaná fotografie získaná
z vybraných registrů státu a digitalizovaný obraz podpisu získaný
z posledního řidičského průkazu. Před závazným podáním žádosti
musíte potvrdit správnost předvyplněných údajů a to, že Vaše
aktuální podoba odpovídá zobrazené fotografii. Pokud aktuální
podoba nebude odpovídat fotografii zobrazené ve formuláři
žádosti, musíte, tak jako doposud, osobně navštívit příslušný
úřad, kde Vás v rámci osobního podání žádosti vyfotí. Po
potvrzení správnosti údajů bude žádost odeslána prostřednictvím
Vaší datové schránky na podatelnu zvoleného úřadu. Po její
kontrole a schválení ze strany úředníka bude žádost odeslána do
výroby dokladů.
Kdy si můžete doklad vyzvednout?
• Zákon stanovuje lhůtu do 20 dnů od podání žádosti.

• Na Portálu občana je však možné nastavit si notifikace a dostávat tak všechna upozornění prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Po kontrole a schválení ze strany úředníka bude žadatel
o schválení/zamítnutí žádosti upozorněn v Portálu občana
a dle nastavení také prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Jakmile bude doklad připravený k předání na vybraném úřadu, budete
opět notifikován o možnosti vyzvednutí řidičského průkazu.
Je možné k vyzvednutí dokladu někoho zmocnit?
• Ano, nový řidičský průkaz bude možné vyzvednout také na
základě ověřené plné moci.
Co dělat s neplatným řidičským průkazem?
• Neplatný průkaz musí každý žadatel odevzdat při převzetí
nového.
Je možné požádat elektronicky také o vydání řidičského průkazu například z důvodu změny příjmení nebo ztráty?
• Ne, možnost požádat elektronicky o vydání řidičského průkazu
v ostatních případech je plánována v dalších etapách projektu,
na kterých již však nyní Ministerstvo dopravy pracuje, nejdříve
však musely být pokryty případy, které představují nejčastější
důvody podání žádosti. Nejedná se zde pak o bezplatné vydání
a je tedy nutné uhradit správní poplatek. S tímto se pojí nejen
nutnost legislativní úpravy, ale také dalšího rozvoje systémů,
zřízení platební brány, atd.
Je možné zažádat elektronicky o expresní výměnu, tj. do pěti
pracovních dnů?
• V této etapě to možné nebude, jelikož se jedná o úkon spojený
s úhradou správního poplatku. Tyto úkony budou řešeny v navazující etapě projektu, viz výše.
Kam se obrátit v případě dalších dotazů?
• V případě dotazů či problémů s odesláním žádosti se neváhejte
obrátit na portalobcana@mvcr.cz.
• Dotazy ke stavu žádosti adresujte na ten obecní úřad obce
s rozšířenou působností, na který jste odeslali vaši žádost.
• Pokud máte jiné dotazy týkající se agend dopravy, neváhejte se
obrátit na posta@mdcr.cz.
Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR
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Rozbory vody z městských studní a studánek – odběr 19. května 2021
Stalo se již dobrou tradicí, že
město Soběslav nechává každoročně provádět rozbory vody
v některých studních ve vlastnictví města. Díky tomu mají
občané alespoň povšechný přehled o kvalitě zdroje, na který
mohou při příjemných letních
procházkách po okolí narazit.
Rozbory vody byly letos provedeny aktuálně u šesti studní.
Vybrány byly ty studny, které
dle mého názoru patří k těm
více frekventovaným. Vzhledem k hydrologickým podmínkám během posledních měsíců
nebyla žádná ze sledovaných
studní suchá. Dále byla u jedné
ze sledovaných studen, konkrétně u studny na Školním
náměstí, zjištěna mechanická závada. Vrchní část určená
k ručnímu pumpování byla
uvolněná a značně vyviklaná.
Tato závada je nyní nahlášena
a firma, která zajišťuje opravy
městských studní, ji v nejbližším možném termínu opraví.
Mnoho let po sobě byla monitorována rovněž studna u gymnázia, která však i po opakovaných opravách „nevydržela“.
Vsoučasné době, po právě provedené velmi zdařilé rekonstrukci prostoru před gymnáziem,
se přímo nabízí opětovné zapojení nově opravené studny
v tomto prostoru do sledování.
Jde o lokalitu, kde se pohybuje
a relaxuje velký počet studentů
gymnázia, přilehlé ZŠ i sportujících na stadionu SPARTAK,
kteří by jistě možnost minimálně opláchnout si ruce, přivítali.
Ve studních ve městě je sice
dost „tvrdá voda“ se zvýšeným

množstvím chloridů, ale je
možné ji používat k zálivce zejména okrasných květin a keřů.
Správa města Soběslavi již
druhou sezónu využívá studnu u bytového domu č.p. 405
/II („Pětidomí“) k částečnému
pokrytí spotřeby užitkové vody
pro potřeby údržby zelených
ploch ve městě.
Také letos bylo využito služby
Zdravotního ústavu se sídlem
v Ústí nad Labem kontaktní místo Tábor, kterým byly
provedeny tzv. „orientační
rozbory“, a to v rozsahu: pH,
amonné ionty, TOC, dusičnany,
dusitany, chloridy, suma vápník
a hořčík (tvrdost), železo, enterokoky, Escherichia Coli, koliformní bakterie a počty kolonií
při 22° C. Hodnocení vzorků
bylo provedeno srovnáním
zjištěných hodnot jednotlivých
ukazatelů kvality vody s limitními hodnotami uvedenými ve
vyhlášce MZ ČR č. 252/2004
Sb., v platném znění, kterou se
stanoví hygienické požadavky
na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné
vody.
Tam, kde byla limitní hodnota
překročena, je výsledek zvýrazněn. Ve vedlejším sloupci
jsou pak limitní hodnoty konkrétně uvedeny.
1. Studánka u svákovské kaple (trvale vyvěrající pramen) –
velmi „měkká“ voda s nízkým
pH (typické pro agresivní vodu
s možnými korozními účinky),
s nízkým obsahem organických
a dusíkatých látek, chloridů i
železa. Letos se množství dusičnanů po dlouhé době ne-

zvýšilo, může to být z důvodu
vyššího stavu vody v podloží
díky dešťům (ředění dusičnanů) nebo se mohlo něco změnit v okolí pramene. Určitě je
vhodné tento pramen i nadále
sledovat. Mikrobiální kvalita
odpovídá situaci v okolí pramene (volný přístup) – v malém množství byly zjištěny
koliformní bakterie, které sice
osidlují střevní trakt lidí nebo
zvířat, ale běžně žijí i v půdě.
Čerstvé fekální znečištění prokázáno nebylo. U pramenů je
problém s jejich mikrobiální
nestabilitou, v květnu fekální
bakterie ve vodě nebyly, ale
může se to změnit. Zájemci o
užívání vody z pramene pijí
vodu na vlastní riziko.
2. Studánka pod svákovskou
kaplí u kempu
Pravděpodobně jde o stejný
pramen jako u Svákovské kaple
s velmi podobným chemickým
složením vody. Pramen je ale
tentokrát významně ovlivněn
čerstvou fekální kontaminací
vody – voda je zdravotně závadná a může způsobovat průjmy, žaludeční problémy apod.
Ve srovnání s předchozími
roky má dvojnásobné množství
organických látek, což svědčí
o splachu při deštích. Rozhodně
není vhodná ani pro příležitostné napití, protože je ovlivněna
lidskými či zvířecími fekáliemi, v okolí může ležet uhynulý
živočich apod.
3. Studna u kostela sv. Víta
Voda s nízkým obsahem dusíkatých a organických látek. Ve
srovnání s loňským rokem se
opět snížilo množství chloridů
i celková tvrdost vody – zdá se,

Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření
UKAZATEL

Intestinální enterokoky KTJ/100ml
Escherichia coli
KTJ/100ml
Počty kolonií při
22°C KTJ/ml
Koliformní bakterie KTJ/100ml

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Studna
u svákovské kaple

Studna
Svákov
u kempu

Studna u
kostela
sv. Víta

Studna
Školní
náměstí

Studna
Sídliště
Svákov

Studna
u MŠ
DUHA

Vyhl.
č.252/2004
Sb., ve znění
platných
předpisů

0

10!

0

12!

0

0

max.0 KTJ
/100ml NMH

0

50!

0

0

0

0

max.0 KTJ/

150

620

1,2 x 103

160

2 x 103

800

4!

90!

0

0

20!

12!

100ml NMH

max.500

KTJ/100ml DH

max.0 KTJ
/100ml MH

že voda je po opravách kostela
používaná a odčerpávaná. Mikrobiologický rozbor prokázal
vysoké počty běžných bakterií
přivyklých k životu v chladnějších vodách studní. Kvalita
vody v této studni má zlepšující
se trend.
4. Studna na Školním
náměstí
Voda má proměnlivou kvalitu,
letos je opět zvýšené množství
dusičnanů a chloridů. Vždy
bylo zjištěno mikrobiální znečištění, takže vodu nelze ani
krátkodobě používat jako pitnou. Není ani nijak zvlášť
vhodná jako zálivková kvůli
vysoké tvrdosti a chloridům.
5. Studna na sídlišti Svákov
Voda přijatelného chemického složení, s nízkým obsahem
organických látek i dusičnanů,
ale pravidelně mikrobiologicky
závadná. Voda má vyšší tvrdost, což znamená, že v ní jsou
obsaženy sloučeniny vápníku
a hořčíku. To může být někdy
na závadu při použití vody
k zalévání.
6. Studna u mateřské školy
Duha
Voda přijatelného chemického
složení, s trvale vyšším obsahem chloridů. Voda ve studni je
ale stejně jako loni kontaminovaná koliformními bakteriemi.
Ve srovnání s předchozími roky
má letos vyšší obsah organických látek, což může být důsledek intenzivnějších dešťových
srážek.
Celkové zhodnocení:
Kvalita vody ve studních je
proměnlivá, mikrobiologicky
voda odpovídá běžnému stavu u nedezinfikovaných zdrojů, které jsou volně přístupné.
Studny mají přijatelné chemické složení, nejsou významně
znečištěny organickými ani
dusíkatými látkami a nejsou
železité. Bohužel studny jsou
kontaminované
bakteriemi
z okolního prostředí, ale to je
jev zcela přirozený u zdrojů,
které nejsou průběžně čištěny
a dezinfikovány, nebo kde voda
stagnuje. Letos se na kvalitě
vody projevuje vliv většího
množství deště v době před
odběrem, více je patrné organické a mikrobiální znečištění.
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Vodu ze studní lze používat s výhradami
jako zálivkovou. Kvalitní pitná voda není
v žádné vyšetřované studni. A jak je patrné
na Svákově, tak ani existence studny mimo
zástavbu, v lese, není zárukou její zdravotní nezávadnosti.

(Escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky). Pokud se ve vodě najdou některé z těchto bakterií, je voda podezřelá,
že přišla do kontaktu s výkaly či zbytky
živočichů a že může obsahovat patogenní bakterie a viry. Skutečnost, že voda ze
studny je dlouho používána bez jakýchkoli
pozorovaných nepříznivých důsledků, ještě neznamená garanci její nezávadnosti.
U pravidelných uživatelů takové vody se
snad může vyvinout tolerance k těmto bakteriím, ale onemocnět mohou jak návštěvy
a malé děti, tak uživatelé samotní, pokud se
v důsledku různých příčin jejich imunitní
systém oslabí. Vedle indikátorů fekálního
znečištění se ještě používají tzv. indikátory obecné kontaminace (počet kolonií rostoucích při 22°C (nebo 36° C). Přinášejí

Informace k mikrobiologickému rozboru:
Při ověřování mikrobiologické nezávadnosti vody se nehledají bakterie či viry
způsobující známá onemocnění přenášená
vodou, jako je tyfus, infekční zánět jater,
průjmová onemocnění virového původu
apod. Bylo by to technicky, časově i finančně neúnosné. Proto se používá metoda
tzv. indikátorů fekálního znečištění, při
které se hledají bakterie žijící ve střevním
traktu člověka a teplokrevných živočichů

informaci o celkovém bakteriálním znečištění vody, jejich zvýšené počty signalizují
průnik znečištění z okolí, stagnaci vody ve
studni, přítomnost korozních produktů na
stěnách potrubí či sedimentu na dně.
Závěrem nutno opět zdůraznit, že vodu
v žádné naší městské studni není možno z hlediska právních předpisů (zák.č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů
v platném znění) označit jako pitnou.
Originál rozborů s komentářem je k nahlédnutí na OŽP MěÚ Soběslav - vodní
hospodářství (Bc. Klára Petrů).
Ing. Marie Židová,
odbor ŽP MěÚ Soběslav

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření
UKAZATEL

1.
Studna u svákovské kaple

2.

3.

4.

Studna Svákov Studna u kostela
Studna
u kempu
sv. Víta
Školní náměstí

5.

6.

Studna Sídliště
Svákov

Studna
u MŠ DUHA

Vyhl. č.252/2004 Sb.,
ve znění platných
předpisů

pH

5,8!

6!

7,1

7

6,9

7

6,5-9,5

Amonné ionty mg/l

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

max. 0,50

TOC mg/l

2

3,3

1,9

2,6

2,6

4,4

max. 5,0

Dusičnany mg/l

32

27

23

76!

18

7,6

max. 50

Dusitany mg/l

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

max. 0,50

Chloridy mg/l

14

14

130!

180!

17

87

max. 100

Vápník,Hořčík

0,785

0,718

1,41

3,73

3,24

2,34

2,0-3,5

Železo mg/l

<0,02

0,11

0,13

0,03

0,03

0,13

max. 0,2

Nový zákon o odpadech a snaha o zvýšení třídění odpadů
Od počátku roku 2021 platí nový zákon
o odpadech č. 541/2020 Sb., který zvyšuje poplatky za ukládání odpadů na skládku. Z dosavadních 500 Kč za tunu odpadu
uloženého na skládce se poplatek do roku
2029 postupně zvýší na 1 850 Kč. Mezi
odpady ukládané na skládku patří směsný
odpad z popelnic a kontejnerů, objemný
odpad a odpad tvořící černé skládky. Vlivem zvýšení poplatku dojde k nárůstu nákladů města na zajišťování odpadového
hospodářství. Naopak tříděných odpadů se
poplatek nijak nedotkne. Pokud tedy vytřídíme více odpadů (plasty, papír, sklo, kovy,
nápojové kartony, textil, jedlé oleje, bioodpad, nebezpečné odpady, elektrozařízení),
tím jich bude ukládáno méně na skládku
a dojde ke snížení nákladů na odpadové
hospodářství.
Nový zákon o odpadech zavádí také minimální podíl tříděného odpadu z celkového
množství komunálního odpadu. Do roku
2025 mají tříděné odpady tvořit minimálně
60 % všech odpadů. Tato povinnost zase
cílí na třídění odpadů, které se stává důležitější než dosud. Požadované 60% míry

třídění by bylo dosaženo, pokud by každý
obyvatel zlepšil třídění o 2,5 kg týdně. Zdá
se to velké množství, ale rezerva je třeba ve
sběru bioodpadů z domácností, kdy do popelnic zbytečně odložíme 400 tun bioodpadu ročně. Anebo ještě jinak! Občané za
rok vyprodukují cca 1 800 tun směsného
komunálního odpadu. Z toho je třetina
opravdu nepoužitelná. A kolik by nám potom zůstalo ke svozu – pouhých 600 tun…
To by byla úspora!!! Pokud bychom dokázali odpady „odklonit“ od skládkování, tak
by město v takovém případě mohlo uplatnit tzv. třídící slevu na odpady ukládané na
skládce. Namísto zvýšeného skládkovacího poplatku by město platilo poplatek výrazně nižší, který by nezvyšoval náklady.
Pro třídění nebo předcházení vzniku odpadů se město snaží vytvářet podmínky. Od
roku 2017 jsou po městě v období března až
listopadu rozmísťovány kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Město v roce
2019 na podporu předcházení vzniku odpadů občanům vypůjčilo 100 kompostérů
na bioodpad a dalších 100 ks předpokládá
vypůjčit letos na podzim. Byla zahuštěna

sběrná síť s kontejnery na tříděný odpad
a letos vzniknou další tři stanoviště.
Na závěr si dovolujeme požádat občany,
aby do svých odpadkových košů ukládali
pouze takové odpady, které již není možné
vytřídit. A tip na závěr? V rámci platnosti
nového zákona o odpadech již běžné žárovky s wolframovým vláknem neukládejte
do popelnic, ale odevzdávejte na sběrném
dvoře stejně jako zářivky.
Jan Mošnička, OŽP MěÚ Soběslav
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Výbor pro rozvoj PZ Soběslav informuje

Na základě pověření zastupitelstva města pokračují jednání se zástupci firmy Exprin Property s.r.o., jejichž cílem je připravit podmínky,
které budou obsahem smlouvy mezi městem Soběslav a vlastníkem pozemků. Níže v situacích představujeme změny, které projekt doznal
za dobu činnosti výboru. Nejzásadnější viditelnou změnou je snížení zastavěné plochy jednotlivých objektů, ke kterému došlo rozdělením původně největší navrhované haly. Dále došlo oproti původně navrhovanému stavu ke snížení výšek u jednotlivých objektů, k umístění odstavných parkovacích ploch pro nákladní automobily v areálu průmyslové zóny a k souladu v otázce dopravní obslužnosti zóny
s ohledem na minimalizaci dopravní zátěže na komunikacích spojujících Soběslav s Chlebovem a Zvěroticemi. Dalším sjednaným
bodem je vybudování samostatné stezky pro pěší a cyklisty protínající zájmové území, tato by v konečné podobě měla propojit město
s Chlebovem. Bližší informace o činnosti výboru pro rozvoj průmyslové zóny, jednotlivých bodech připravované smlouvy a aktuální
podklady naleznete na stránkách města www.musobeslav.cz/prumyslova-zona.
Výbor pro rozvoj PZS řeší průmyslovou zónu jako celek na základě daných podmínek.
Co je pro nás důležité?
- právní záruky jednotlivých podmínek pro uzavření
smlouvy
- informace pro zastupitele, jaká rizika přináší
připravované referendum pro město, a proč
je v tomto případě problematické
uzavřít smluvní vztah

I nadále vyjednáváme možnosti úprav:
- v dopravě,
- budoucím využití,
- dopadu na životní prostředí,
- zaměstnanosti
s ohledem na finanční a právní dopady na naše město,
s vědomím skutečného vlastnictví daných pozemků
a s pověřením daným Výboru pro rozvoj PZS zastupitelstvem.

PŮVODNÍ STAV

AKTUÁLNÍ STAV

směr Soběslav

směr Chlebov

směr Soběslav

směr Chlebov

Celková rozloha zájmového území:
Plocha zeleně: 				
Zastavěná plocha:			

203.908 m2
81.709 m2
71.796 m2

Severní část
HALA A 		
HALA B 		

13.809 m2, výška 12,5 m
19.948 m2, výška 14,7 m

Jižní část
HALA C		
HALA D		

21.562 m2, výška 14,7 m
16.477 m2, výška 14,7 m

Počet nákladních vozidel denně skutečnost: 400
Parkovací stání pro OA:			
789

Celková rozloha zájmového území:
Plocha zeleně: 				
Zastavěná plocha:			

212.782 m2
85.120 m2
72.577 m2

Severní část
HALA A 		
HALA B 		
HALA E 		

12.225 m2, výška 12,5 m
14.899 m2, výška 12,5 m
11.254 m2, výška 12,5 m

Jižní část
HALA C 		
HALA D 		
HALA F 		

10.129 m2, výška 12,5 m
13.408 m2, výška 12,5 m
10.662 m2. výška 12,5 m

Počet nákladních vozidel denně skutečnost: 310
Parkovací stání pro NA:			
44
Parkovací stání pro OA:			
384

Děkujeme za Vaši důvěru a podporu. Své dotazy a podněty zasílejte na: vyborpz@musobeslav.cz.
Výbor pro rozvoj PZS
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Referendum o průmyslové zóně
Vážení spoluobčané,
děkujeme vám za vaši podporu k vypsání referenda o průmyslové
zóně. Podařilo se nám získat požadovaných 20 % hlasů, tedy
více než 1 150 podpisů obyvatel Soběslavi, Chlebova a Nedvědic, díky kterým můžeme požádat Zastupitelstvo města Soběslavi
o vypsání referenda. Velice si vážíme této vaší podpory. Budeme
dělat vše, abychom nezklamali vaši důvěru a mohli se společně sejít
u referenda, kde bude moci každý z nás svobodně vyjádřit svůj názor.
Zdeněk Rux za spolek Naše Soběslav

ZÁZNAM ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zpráva Výboru pro rozvoj PZS a návrh na vyhlášení
referenda byly na programu červnového zasedání
zastupitelstva dne 23. 6., jehož záznam můžete zhlédnout
na FB profilu infocentra. K referendu se na zastupitelstvu
vyjádřili zastupitelé, členové spolku Naše Soběslav
i občané. Odkaz naleznete také na webových stránkách
města www.musobeslav.cz (Městký úřad/Informace).

Odstávka systému občanských průkazů a cestovních dokladů
-

V souvislosti s přijímáním nového zákona o občanských
průkazech (OP) bude možné žádost o vydání OP podat u
orgánu příslušného k jeho vydání nejpozději do středy
28. 7. 2021,

-

Od pátku 30. 7. 2021 do neděle 1. 8. 2021 nelze převzít
vyrobený OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem,

-

V době od čtvrtka 29. 7. 2021 do neděle 1. 8. 2021 může
občan požádat o vydání OP bez strojově čitelných údajů
s dobou platnosti na 1 měsíc,

-

V souvislosti s přijímáním nového zákona o cestovních
dokladech (CD) nebude možné od čtvrtka 29. 7. 2021
do neděle 1. 8. 2021 podat žádost o vydání nového CD (tj.
posledním dnem pro podání CD před plánovanou odstávkou
je středa 28. 7. 2021),

-

Od pátku 30. 7. 2021 do neděle 1. 8. 2021 nelze ani převzít
vyrobený CD,

-

Všechny dosud vydané OP a CD zůstávají nadále v platnosti
dle doby v nich vyznačené.

-

Pátek 7 – 11 hod. nelze podat žádost ani převzít OP a CD se
strojově čitelnými údaji, kromě vyrobení OP s dobou platnosti
na 1 měsíc.

Pro případné dotazy je možné využít telefonního čísla 381 508 118
paní Dubská nebo 381 508 119 paní Kosová.
Veškeré aktuální informace týkající se plánované odstávky OP
a CD budou zveřejněny též na webových stránkách MV: osobní doklady – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)
Od pondělí 2. 8. 2021 je běžný úřední den s možností podat žádost
a převzít osobní doklady (OP a CD).
Jana Kosová, ODVV MěÚ Soběslav

V podmínkách Městského úřadu Soběslav se jedná o následující úřední hodiny:
-

Středa 7 – 11 hod. a 11:30 – 17 hod. (poslední den, kdy je
možné podat žádost o vydání OP a CD),
ilustrační foto

Sbor pro občanské záležitosti – vítání občánků
Při Městském úřadu Soběslav funguje Sbor pro občanské
záležitosti. Jeho členky, Gizela Vavřínová a Hana Čížková,
zajišťují styk s našimi občany a to zejména při významných
příležitostech, jako je předávání gratulací k životním jubileím
nebo vítání nových občánků.
V měsíci červnu proběhlo po více než 16 měsíční pauze šest
obřadů uvítání dětí do života v našem městě. Pozváno bylo celkem
82 dětí s jejich rodiči. Slavnostní ceremoniály vedl starosta města
ing. Jindřich Bláha a místostarosta Mgr. Pavel Lintner. Ráda bych
touto cestou poděkovala všem, kdo se na přípravě a uskutečnění
vítání občánků podíleli. Zejména pak rodičům našich malých
spoluobčanů, že nám přišli svoje děti ukázat, protože z důvodu
mimořádných opatření v souvislosti s nemocí COVID -19, bylo
jejich slavnostní uvítání odloženo více než o rok.
Kateřina Křiklánová,
matrikářka

foto: Luboš Tíkal
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Chystá se rekonstrukce výpravní budovy v Soběslavi

V roce 2021/2022 se předpokládá realizace projektu „rekonstrukce soběslavské
výpravní budovy“. Přinášíme stručné
informace o tom, jaké změny s sebou
přinese.

Projekt je součástí investiční akce Dopravní přestupní terminál v Soběslavi. Jedná
se o stavební úpravy stávající výpravní
budovy a odstranění nepůvodní přístavby
na jižní straně budovy - stávajících WC
se skladem a garážemi. Jeho cílem je zlepšení komfortu cestujících.
V rámci projektu dojde k přestavbě vnitřních dispozic budovy a změně jejich využívání. V přízemí budovy kromě čekárny

vznikne nový prostor pro dispečink a denní
místnost pro odpočinek autobusového
a železničního přepravce, pokladna a sociální zázemí pro veřejnost. V prvním patře
budou nově mimo jiné vybudovány kanceláře a prostory pro odpočinek řidičů autobusového přepravce.

výpravní budovou a provozní budovou
ČD. Předpokládané náklady na akci činí
17 mil. Kč.
-min-

Také dojde k renovaci fasády, materiálovému a barevnému sjednocení oken
a osazení nových vstupních dveří. Stávající
ocelová konstrukce zastřešení nástupiště
bude zkrácena do požadované délky a celá
opatřena novým nátěrem. Dále je navržena
výsadba stromu a umístění ocelových
laviček a stojanu na kola v prostoru mezi

Pokračování stavebních prací na modernizaci železniční trati
Vážení občané, předem bych Vám chtěl poděkovat za trpělivost,
kterou s námi máte. I přes všechno námi vynakládané úsilí na čištění
komunikací od bláta a nyní i od prachu se vždy najdou nějaké nedostatky, jejichž odstranění nějakou dobu trvá. Postup stavební činnosti, která pokračuje dle harmonogramu prací, je zdokumentován
na příspěvcích umístěných na webových stránkách stavby
www.sobeslav-doubi.cz
V období od března 2021 se nám podařilo:
• Ukončit uzavírky na ul. Petra Bezruče. Další práce budou
probíhat až v roce 2022.
• Zahájili jsme práce na nové komunikaci vedoucí přes nově
budovaný Zvěrotický tunel. Komunikace bude spojovat okraj
obce Zvěrotice s komunikací Tyršova a dálnicí D3.
• Uvést do provozu komunikaci tvořící spojku mezi obcemi
Klenovice a Janov.
• Uvést do provozu nově vybudovanou komunikaci přes nový
nadjezd mezi obcemi Myslkovice a Janov.
• V nejbližší době bude uvedena do provozu nově vybudovaná
spojka mezi obcemi Roudná a Doubí. Komunikace je vedena
přes nově vybudovaný nadjezd, provoz ale bude nadále omezován pracemi na související komunikaci u spol. RIBEDO.
Dále v období březen 2021 až červenec 2021:
• pokračují práce na nově budovaném podchodu pro pěší v místě
stávajícího silničního přejezdu v Soběslavi. Práce budou pokračovat po etapách až do listopadu 2022, kdy bude podchod
uveden do provozu spolu s celou stavbou. Do března 2022
bude přejezd zachován ve stávající podobě pro provoz jak silniční, tak pro pěší. Od března 2022 bude tento přejezd změněn pouze na přechod pro pěší. Bezpečnost přechodu pro pěší
bude zajištěna stávajícím zabezpečovacím zařízením přejezdu. Od března 2022 bude silniční doprava vedena po náhradní
trase přes Zvěrotický tunel.
•

Dále pokračují práce na realizaci propustku pod budoucí komunikací Tyršova – u garáží (spojka mezi ul. Tyršova a Na
Douskách) a na navazujících opěrných zdech a tělese nově
budované komunikace. Ta bude napojena na již realizovanou
přeložku mezi ul. Tyršova a Petra Bezruče v říjnu 2022, po
zrušení násypu stávající železniční tratě. Přístup ke garážím
je umožněn po ul. Na Douskách a pod stávajícím mostem pod
železniční tratí. Tímto bychom rádi v předstihu upozornili majitele garáží, že budou včas upozorněni na případné omezení,

•
•
•

•

které bude znamenat změnu vjezdů do objektů sousedících
přímo se stavbou, a to vývěskami umístěnými na dotčených
objektech garáží.
Dále pokračují práce na Černovické estakádě, kde probíhá betonáž mostovky.
Práce na estakádě přes Kamenný rybník pokračují taktéž dle
harmonogramu, probíhá betonáž mostovky a příprava na betonáže římsových nosníků.
Betonáž ostění Zvěrotického tunelu je již za polovinou celkové délky. Postupně se zahajují práce na vnitřním vybavení
tunelu a po provedení vnější izolace tubusu dochází k jeho
postupnému zasypávání.
Po celé délce nově budované tratě probíhají práce na budování
nových zemních těles a zářezů, které jsou chráněny nově budovanými zárubními zdmi.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
S celkovým postupem prací se budete moci důkladně
seznámit na Dni otevřených dveří stavby,
který je plánován na sobotu 14. 8. 2021.
O tom, jak bude tento Den otevřených dveří probíhat,
budeme informovat v dalším příspěvku. Těšíme se na to,
že Vám budeme moci představit stavbu, která se realizuje
ve Vašem nejbližším okolí a případně i zodpovědět
Vaše dotazy týkající se dalšího postupu prací.
Ing. Michal Mokrý, ředitel stavby

Zvěrotický tunel, foto z května, zdroj: sobeslav-doubi.cz
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Město Soběslav vypisuje výběrové řízení na strážníka městské policie
Požadavky:

formou na adresu:
Městský úřad Soběslav, náměstí
Republiky 59/I, 392 01 Soběslav.

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

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
•

Petr Grenar

Nově narozenému občánku
přejeme šťastný život.

Úmrtí:
•
•
•
•

Přihláška musí obsahovat:
• životopis,
• výpis z rejstříku trestů
maximálně 6 měsíců starý,
• ověřenou kopii dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky je možné zasílat písemnou

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

Vzpomínáme
Hvězdy mu nesvítí,
sluníčko nehřeje,
už se nevrátí, není naděje.
Dne 20. 7. 2021
uplyne rok plný bolesti,
co navždy odešel můj
manžel Jan Přibyl,
rodák z Čeraze.
S bolestí v srdci vzpomíná
manželka Kamila.

Jiřina Bartošová
Richard Goldstein
Milan Mrňa
Antonín Severa

Dne 26. 7. 2021 to bude již
10 let, co nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek,
dědeček, 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
s rodinou, příbuzní, přátelé
a kamarádi.

Scházíš nám, ale v srdcích
a vzpomínkách zůstáváš.
Dne 28. července 2021
vzpomeneme již desáté
smutné výročí úmrtí paní
Ivany Pavlátové
ze Soběslavi.
S láskou stále vzpomínají
syn Daniel, dcera Kateřina
a maminka.

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Letos v létě uplyne 5 let, kdy nám
odešli naši drazí ing. Jaroslav Čapek
a jeho dcera Mgr. Věra Čapková.
Vzpomínají manželka a matka
Věra Čapková, dcera a sestra
Irena Smutná s rodinou.

Dne 13. 6. 2021 uplynuly
dva smutné roky, co nás opustila
maminka, babička a družka
Kateřina Franzbergerová.
S láskou vzpomínají
syn František
s Maruškou, druh
Stanislav a vnoučata
David, Denis a Štěpánka.

Dne 16. 7. 2021 uplyne
20 let ode dne, kdy nás navždy
opustila naše milovaná
maminka a babička
paní Jaroslava Chalupská.
S láskou stále vzpomíná
syn Vladimír s rodinou.
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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

DIVADLO PRO DĚTI
Letní divadlo pod hradem (pohádkový dvorek)
DS KOŇMO

Vyprávění starého vlka aneb pravda
o Karkulce

Čtvrtek 1. července v 17.00 hodin
„Bylo jednou jedno venkovské děvčátko. Maminka dívenku nade vše milovala
a což teprve babička! Ta dobrá duše jí ušila
červený čepeček, který jí tak hezky slušel
a že dívenka nechtěla nosit jiný, začali jí
všichni podle něho říkat Červená Karkulka.
A toto si děti dobře zapamatujte, je to
v mém vyprávění velmi důležité. Karkulka se jmenovala právě podle téhle čepičky.
Nebyla tedy čepička podle holčičky, ale
holčička podle čepičky, milé dětičky…“
Představení kombinující hru s marionetami,
činohru a živě provedené písně je určeno
dětem od 4 let i jejich rodičům.

Divadélko KOS

Pan doktor Léčímrád

Čtvrtek 15. července
v 17.00 hodin
Znáte dětskou nemoc
brečimcídu? A co třeba žalovnídu? Nebo
binecajdu? Že jste
o nich ještě neslyšeli?
A možná, že právě na
vás, milé děti, také
někdy skočil jejich bacil. Ani o tom nevíte. Ale nebojte, náš pan doktor Léčímrád si
s podobnými neduhy dokáže poradit. Přijďte na kontrolu do jeho ordinace. Pan doktor
léčí na počkání! A je to legrace!
Pohádkové vstupné děti 50 Kč, dospělí 60 Kč,
rodinná 2,3… dítě zdarma

LETNÍ KINA V SOBĚSLAVI
Kulturní dům města Soběslavi zve:
• Letní kino a divadelní scéna na letní
terase Soběslav hrad (městská knihovna).
• Letní promítání v soběslavském kině na
dvorku. Popcorn – nápoje!
Aktuální program naleznete na webových
stránkách kina a na faceboku:
- www.kinosobeslav.cz
- facebook - Letní kino Soběslav (Letní
terasa)
- facebook - Kino Soběslav (Dvorek)

Tomáš Pergler je zkušený pražský
sochař. Ve své již téměř čtyřicetileté
výtvarné praxi používá celou škálu
materiálů, „vyjma však mouky“.
Jeho tvorbě vévodí tvrdá dřeva
a s jeho díly se můžete setkat ve
veřejných a soukromých sbírkách
v Německu, Rakousku, Turecku,
Izraeli a v České republice.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Prázdninová otevírací doba
knihovny (červenec - srpen)

Milí čtenáři,
rádi bychom Vás pozvali
na tvoření podmořského světa
z marcipánu, které se bude konat
v sobotu 3. 7. od 9:00 hodin.
Tvoření povede zkušená cukrářka
Maruška Hrazdilová.

PO
Zavřeno
ÚT
9:00-12:00,
ST
9:00-12:00,
ČT    9:00-12:00,
PÁ
9:00-12:00,
SO
9:00-12:00

13:00 - 17:30
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 15:30

Knihovna je opět otevřená. Pokud hledáte tip na dobrou četbu, možná najdete inspiraci v tomto seznamu novinek, které
najdete v Městské knihovně Soběslav:
Child Lee: Ochránce /thriller
Bývalý vojenský policista Jack Reacher
dorazí autobusem z Nashvillu do nedalekého městečka a vystoupí, aby si koupil
kávu. Chce hned pokračovat dál na své
nekonečné cestě křížem krážem Spojenými státy. Jenže jeho zastávka nebude tak
krátká, jak zamýšlel. Městečko je ochromené kybernetickým útokem, jemuž měl
zabránit – ale nezabránil – Rusty Rutherford, který má obecní servery a síť na
starosti. Reacher si ho všimne ve chvíli,
kdy se Rutherforda kdosi pokusí zavléct
do auta a unést. Únosci ovšem nejsou naštvaní místní lidé, ve hře jsou jiné zájmy,
jiné organizace a – jiný stát.
Bárta Miroslav: Sedm zákonů: jak
se civilizace rodí, rostou a upadají
/naučná literatura
Žijeme v epoše, která nemá obdoby? Je
náš svět tak unikátní, jak si myslíme?
A budeme první civilizací, která poroste
věčně? Nebo je vše prostě jinak a jsme
jen dalším kamínkem do mozaiky příběhů člověka na tomto světě? Správná odpověď je pravděpodobně ano i ne. Naše
civilizace, úroveň technologií a znalostí
obecně, vyspělost komunikací a lékařské péče i míra blahobytu mluví samy za
sebe. Stejně tak ovšem můžeme pozorovat, že podobně jako v minulosti i dnes
čelíme dobře známým výzvám, jakými
jsou nárůst byrokracie, fungování či selhávání elit, role společenské smlouvy
i lídrů, nadbytek nebo naopak chybějící
zdroje energie, ekonomické krize nebo
(ne)schopnost přizpůsobit se proměnám
přírodního prostředí. Objevují se i zcela
nové výzvy jako například svět zahalený
do globální komunikace, sociální sítě,

kvanta informací, rozpor mezi nashromážděnými poznatky a skutečným poznáním, lidská schopnost masivně měnit
své přírodní prostředí a mnohé jiné. Kniha
nabízí možnost podívat se na dnešní svět
jako součást dlouhé časové řady dějin,
procesů i dílčích událostí, jejichž charakteristiky prozrazují, že existuje sedm
univerzálních zákonů, kterým podléhají
všechny civilizace.
Dán Dominik: Ve stínu /detektivka
Krauzův talent zaplést se do případů, které mají politicko-mocenský podtext, je
všeobecně známý. Naštěstí ne všechny
vraždy vyšetřované mordpartou jsou ze
stejného soudku. Mnohem častěji mají
případy „obyčejný“ kriminální podtón,
stejně jako v tom nejnovějším.
Obermannová Irena: Babička
/Román pro ženy
Knížka o stárnutí, mládnutí a sexu. Nová
Irenina kniha je jejím návratem k „původní Obermannové“, autorce bestseleru Deník šílené manželky, který byl také
zfilmován. Ve svém novém románu se tak
navrací k tomu, v čem je nejsilnější – ke
sdílení silných ženských emocí, tabuizované pocity nevyjímaje a hlásí se i k odkazu Boženy Němcové, jak dává tušit už
sám název.
Formanová Martina: Nalakuj
to narůžovo/ Biografie
V nové knize, kterou Martina Formanová
navazuje na předchozí autobiografické
prózy Skladatelka voňavého prádla
a Snědla dětem sladkosti, se setkáváme se zralou ženou reflektující svůj život po smrti manžela Miloše Formana
(18. 2. 1932–13. 4. 2018). S pomocí de-

níku zpracovává svůj smutek a prázdnotu
ze ztráty člověka, po jehož boku strávila
dvacet tři let a s nímž vychovala dva syny.
Štráfeldová Milena: To je on! o té,
co si říkala Toyen / Biografie
To je on! – Tři slova, ze kterých možná
vzniklo umělecké jméno surrealistické
malířky Toyen. Jméno stejně záhadné,
jako byla sama. Jako by za sebou stále zametala stopy. Svá svědectví tak o ní podali jiní. Malíř Jindřich Štyrský, se kterým
vytvořila celoživotní uměleckou dvojici.
Židovský básník Jindřich Heisler, kterého až do konce války skrývala ve své žižkovské garsonce, protože odmítl nastoupit do transportu. Její přátelé z Devětsilu
Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert nebo
Karel Teige. Nebo francouzští surrealisté,
když v r. 1947 odešla do pařížského exilu.
Smith Wilbur: Volání havrana
/Dobrodružná literatura
Když se Mungo, syn bohatého majitele
plantáže, vrátí ze studií domů, čeká ho
nemilé překvapení. Rodina je na mizině
a láska z dětství Camilla se provdala za
nenáviděného Chestera, který se k ní navíc chová velmi zle. Mungo je zaslepen
touhou po pomstě, ale musí se rozhodnout, kam až je ochoten zajít, aby si vzal
zpátky vše, co mu patří.
redakce, Zdroj: databazeknih.cz
(redakčně upraveno a kráceno)
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PROHLÍDKY MĚSTA
Od soboty 3. 7. do neděle 29. 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). Letos jsme do
komentovaných prohlídek zařadili také kostel sv. Marka. Prohlídka tohoto kostela probíhá denně od 15 hodin.

Kostýmované prohlídky
10., 11. 7. a 24., 25. 7.
v 11, 13 a 15 hod.
Prohlídkový okruh: stará radnice, Smrčkův dům, Rožmberský
hrad.
Začátek prohlídky je v infocentru, vstupné: dospělí 50 Kč, děti
30 Kč.
Zveme vás na kostýmované komentované prohlídky středověkou Soběslaví. Naši dva průvodci vás seznámí s historií
a zajímavostmi staré radnice. Spolu s nimi navštívíte Rožmberský hrad opředený pověstmi. Nahlédnete do jeho útrob,
kde se nyní nachází městská knihovna, která zde vznikla na
základě odkazu Petra Voka z Rožmberka. Zavedou vás do
muzea, kde se seznámíte s životem sedláků, kteří obhospodařovali tzv. Soběslavská blata.

Večerní prohlídky – Pověsti staré Soběslavi II
16. 7., 30. 7.
Začátek v 21 h před infocentrem, pěší trasa městem, délka
prohlídky cca 1 – 1,15 h, při dešti se prohlídky nekonají,
vstupné dobrovolné.
Zveme vás na oblíbené večerní prohlídky městem, kterými vás provedou opět historické postavy spjaté se Soběslaví. Vyslechnete si pověsti týkající se městské věže, Rožmberského domu nebo staré radnice. Povyprávíme vám
i o tajemném světýlku, které se pohybovalo v bývalých
močálech. Přijměte proto pozvání k putování setmělým
a tajemným městem.
PROHLÍDKY MĚSTSKÉ VĚŽE
U KOSTELA SV. PETRA A PAVLA
V červenci a srpnu vás zveme na prohlídku městské věže. 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.
Městská věž je zpřístupněna denně od 9 do 17 hodin. -pim-
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13. ročník hudebního festivalu setkání s hudbou v Soběslavi
2. 7. – 12. 7. 2021
PÁTEK 2. 7. / 19:00
„PUTOVNÍ“ KONCERT LEKTORŮ
SETKÁNÍ S HUDBOU a VERNISÁŽ
VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ PETERA
GANZGLÜCKA „CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ
SKŘÍTKŮ“
Kostel sv. Víta, Infocentrum Soběslav
a Kulturní dům

NEDĚLE 4. 7. / 19:00
ARIE ANTICHE
Kostel sv. Víta
Markéta Cukrová – zpěv,
Kateřina Englichová – harfa
PONDĚLÍ 5. 7. / 19:00
TOMÁŠ STRAŠIL 50 + HOSTÉ
Kulturní dům a kostel sv. Petra a Pavla
STŘEDA 7. 7. / 19:00
SEN (STÁLE) BEZ KONCE: 30 LET
VOKÁLNÍHO KVARTETA THE
SWINGS
Kino Soběslav

ČTVRTEK 8. 7. / 19:00
HUDBA PRO DUŠI A
DUCHA:
SCHOLA GREGORIANA
PRAGENSIS
Kostel sv. Petra a Pavla
PÁTEK 9. 7. / 19:00
DOMÁCÍ VÝROBA aneb PECKY
VŠECKY
Městské koupaliště
Tradiční open-air koncert na pomezí
folkrocku, country, jazzu a blues
SOBOTA 10. 7. / 19:00
PRVNÍ KONCERT ÚČASTNÍKŮ
KURZŮ
Kostel sv. Víta
NEDĚLE 11. 7. / 11:00, 21:00
MATINÉ PRO PĚKNÝ DEN
+ NOCTURNO PŘI SVÍČKÁCH
NA DOBROU NOC!
11:00 koncertní sál ZUŠ,
21:00 kostel sv. Víta

CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ SKŘÍTKŮ
30. 6 . – 28. 7.
Infocentrum Soběslav
Výstava fotografií Petera Ganzglücka,
jejichž tématem je příroda
jižních Čech v období koronaviru.
„Rádi bychom se po letech vrátili v rámci soběslavských Setkání
také k doprovodným výstavám
výtvarného umění. Letošní volba
padla, díky zájmu Jihočeského kraje,
na fotografie, které vznikly v jižních
Čechách v období koronavirové pandemie. Kromě nově vzniklého výstavního prostoru v soběslavském Infocentru budou fotografie k vidění také
ve Veselí nad Lužnicí (říjen 2021) a
přímo v budově Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích
(září 2021)“ říká autor fotografií
Peter Ganzglück, což je umělecký
pseudonym Petra Hanzlíka.

PONDĚLÍ 12. 7. / 18:00
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ÚČASTNÍKŮ
KURZŮ
Kulturní dům

Změna programu vyhrazena! Vstupné na všechny koncerty je dobrovolné!
Autoři fotografií na str. 1 a 15,: Martin Micka, Ilona Sochorova, archiv Setkání s hudbou

Festival dechových hudeb Kubešova Soběslav 2021
Sobota 17. 7. 2021
náměstí Republiky 13.00 hod. – 24.00 hod.
13.00
13.05
13.15
13.45
15.00
16.30
18.00
19.30
21.00
22.30

zahájení festivalu
folklorní soubor RÁČEK, Soběslav
folklorní soubor JAVOR, Lomnice n. L.
Sebranka, kapelník Ludvík Merta
Žadovjáci, kapelník Ladislav Svoboda
Úhlavanka, kapelník Jan Červený
Miločanka, kapelník Kryštof Neduchal
Jižani, kapelník Miroslav Dvořák
Babouci, kapelník Tomáš Staněk
Veselka, kapelník Ladislav Kubeš

Program uvádějí Karel Heger a Martin Hlaváček.
Koncert v rodné obci Ladislava Kubeše st.
Začátek ve 14:00 hod.
Borkovice:
Veselka, kapelník Ladislav Kubeš

Neděle 18. 7. 2021
náměstí Republiky 10.00 hod. – 19.00 hod.
10.00
10.55
12.00
13.15

		

13.30
15.00
16.30
18.05
18.30

Budvarka, kapelník Vít Zuzák
Řečická kapela, kapelník Karel Mach
Veselka, kapelník Ladislav Kubeš
(Přímý přenos Český rozhlas ČB)
Dudáci Rudi Lughofer, Clemens Lughofer
a Michael Vereno (A)

Pernštejnka, kapelník Vladimír Černý
Krajanka, kapelník Václav Hlaváček
Túfaranka, kapelník Jan Bílek
Veselka, kapelník Ladislav Kubeš
Všechny dechové hudby společně zahrají
za řízení Rudolfa Lughofera (A), Jaroslava
Zemana (CZ) a Gerharda Sulyoka (A)
skladby: Borkovická polka, Moje česká
vlast, Od Tábora až k nám.

Program uvádějí Kateřina Hálová a Ivana Šimánková.

Přejeme všem příznivcům dechovky příjemné zážitky na festivalu Kubešova Soběslav! Změna programu vyhrazena.
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Kam jsme vyrazili v červnu za kulturou
(výběr z akcí)

Od 4. 6. do 27. 6. mohli milovníci kultury a umění zhlédnout
výstavu fotografií Michala Petrů v Galerii Hláska, která
vystřídala předchozí výstavu abstraktních fotografií na Promenádě.
Otevřely se také dveře Smrčkova a Rožmberského domu - Blatského muzea, které pozvalo na první výstavy, např. přírodopisnou
expozici Savci, kterou si zájemci mohou prohlédnout v Rožmberském domě až do 3. 10.

S rozvolněním vládních opatření započala série kulturních
akcí u stánku na náměstí. V sobotu 5. 6. početnému publiku na
piáno brilantně zahrál Ondra Kříž. V neděli 13. 6. zde sehrálo
Divadlo u plotny zábavnou hru s názvem Cirkusárium pro děti.
V pátek 25. 6. svým koncertem navázala na předchozí akce kapela Springtime. Tím to ale samozřejmě nekonční, neboť za kulturou ke stánku budeme moci vyrazit i v červenci a srpnu!

V areálu AMK Soběslav se 11. 6. konala Rocková noc, na které
vystoupily kapely Trautenberk, Electric Therapy, Sendwitch
a Maniac. Návštěvnost byla po dlouhém kulturním půstu vysoká
a zajištěno bylo i dobré občerstvení.

Hudební akce se s příchodem léta opět vrátily i do kempu TJ
Spartak Soběslav. V sobotu 5. 6. se zde konalo Soběslavské
country odpoledne, na němž zahrály kapely Kocour&spol.,
Hastrmani, Veteráni, Kamarádi z pískoviště aj. Hudební akce se
v kempu ale pořádaly každý týden a v červnu si zde zahrála např.
kapela Po Přechodu z Tábora (viz foto) nebo PH Band Písek aj.

V sobotu 12. 6. proběhla na koupališti Before
beerfest party, která se
měla původně konat na
hradním nádvoří. Zahrály kapely A proč ne,
Big papa a nechybělo
ani dobré občerstvení. Akce předcházela
soběslavským pivním
slavnostem, které se
mají letos uskutečnit
14. srpna.
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Autorské čtení s Ninou Cibulkovou

Ve čtvrtek 10. června na terase městské knihovny představila
svou novou knihu soběslavská rodačka Nina Cibulková.
Autorka knihy s názvem „Můj anglickej deník“ povyprávěla
o svém pobytu v anglickém Manchesteru, kam se v červenci v roce
2016 rozhodla odjet pro nové zkušenosti a se kterým se již z počátku zcela neztotožnila. Pobyt provázely světlé a příjemné chvíle,
ale také řada dobrodružství a svízelných situací, se kterými se musela složitě vypořádat, díky kterým se ale také mnohé naučila.
Početnému publiku N. Cibulková přečetla několik úryvků z knihy
a v druhé polovině autorského čtení barvitě vylíčila, jakým způsobem a jak dlouho knihu tvořila, proč si za účelem jejího vydání
nezvolila některé z velkých nakladatelství a jak se kniha po vydání
ujala na trhu. Dále jsme se dozvěděli, že i po vydání knihy práce
pro autora nekončí, ale musí se i nadále věnovat přinejmenším její
propagaci. Na závěr N. Cibulková pozvala návštěvníky na další
autorské čtení, které plánuje již s novou knihou, kterou v současnosti připravuje.
Zájemci si mohli na místě „Můj anglickej deník“ také zakoupit.
Akce se konala již od 16 hodin a čas byl zvolen dobře. Počasí
se vydařilo a všichni si ji mohli pod širým nebem a za slunečného počasí opravdu užít. Nedlouho poté v okolí začaly strašit letní
bouřky a okolo 18. hodiny oblačnost dorazila i do Soběslavi.

- Jaké bylo vaše nejoblíbenější místo, kde jste knihu psala?
Byla to místní kavárna ve Stockportu, kam jsem každou neděli
chodila na anglickou snídani a trávila tam většinu dne. Tak nějak
mě to tam inspirovalo. V Čechách to potom bylo u mě doma, kde
jsem psala především po nocích.
- Co bylo z Vašeho pohledu na psaní knihy a jejím vydání
náročné?
Paradoxně to nebylo samotné psaní, to jsem si užívala. Spíš to
bylo časově náročné, nevěděla jsem, jak začít, udržet pozornost,
vytrvat. Náročná potom byla samotná část propagace, kdy jsem
musela knihu „prodat“.
- Můžete nám sdělit nějaké tipy pro začínající spisovatele?
Jít si za svým snem až do cíle, nevzdávat to, škrtat, myslet pozitivně. A je fajn mít takového svého mentora, s kterým se můžete
poradit, pídit se po různých tipech, pohybovat se v podobně smýšlející komunitě lidí apod. Hlavně si věřit. :)
-min-

Slovy autorky:
- Na jaké chvíle v Anglii vzpomínáte nejvíce a nejraději?
Ráda vzpomínám na úplné začátky. To byla ta největší zkušenost.
Byli jsme na startu a vše bylo před námi. Pak jsou to zasloužené chvíle volna, které jsme trávili s novými přáteli a poznáváním
anglických krás. A také ten pocit svobody.
- Jakou nejdrahocennější zkušenost jste si ze svého pobytu
v Anglii odnesla?
Stoprocentně fakt, že člověk se musí umět spolehnout jen sám na
sebe a že s odvahou nejdál dojde. Že je někdy na místě zatnout
zuby a čekat na lepší zítřky. A že důležité je se nevzdávat. A že si
člověk musí užívat co nejvíce přítomného okamžiku.
MÁME OTEVŘENO!
Oba naše soběslavské
objekty (Rožmberský i
Smrčkův dům) jsou už od
11. 5. přístupné. Jediným
epidemiologickým
omezením je povinné
použití respirátoru, i to se
však během léta může změnit. Žádné testy
ani jiná potvrzení nejsou pro návštěvu
muzea (s výjimkou vernisáží) potřeba.
Kromě stálých expozic jsme pro Vás
připravili i následující výstavy:
SAVCI TÁBORSKA
V Rožmberském domě jde o naši letošní
hlavní výstavu, která chce navázat na
úspěšné přírodovědné výstavy uvedené
v Blatském muzeu v minulosti a představit
všechny druhy savců aktuálně i historicky se
vyskytující na území regionu. Na panelech
najdete popisy a fotografie jednotlivých
druhů a jejich biotopů, základní údaje
o rozšíření savců vycházející z mnohaletého

výzkumu regionu i další zajímavé
informace o zdejší savčí fauně. Atraktivní
částí výstavy jsou exponáty většiny
popisovaných druhů. Kromě kompletní
sady zdejších hlodavců a hmyzožravců
jsou veřejnosti poprvé prezentovány
naše nové vycpaniny kopytníků a šelem.
Budeme proto rádi, když naši nejmenší
návštěvníci budou chodit do muzea nejen
„na medvěda“ (i když ty nyní vystavujeme
dokonce dva), ale i třeba na jelena, daňka,
muflona anebo na dosud nepříliš známého
psíka mývalovitého. Díky zápůjčkám
z Národního muzea v Praze, Jihočeského
muzea v Českých Budějovicích a Správy
Národního parku České Švýcarsko
uvidíte také bobra (ten se nově objevil
i na Lužnici nedaleko Soběslavi), trofejní
hlavu losa a vyhynulé šelmy – vlka, rysa
a kočku divokou. V případě rysa jde
dokonce o výjimečný historický exemplář
ulovený na Táborsku v roce 1835, který
byl tehdy označen jako vůbec poslední
rys ulovený v Čechách. K výstavě jsme

autor fota: S. Tošner
vydali stejnojmennou knihu (atlas savců
Táborska s rozšiřujícími texty a barevnými
fotografiemi) Miloše Anděry a Petra
Zbytovského, která je v muzeu ke koupi.
Výstava i publikace vznikly za finanční
podpory Ministerstva kultury.

150 LET VĚDY NA STRÁNKÁCH
ČASOPISU VESMÍR
V rámci volného cyklu drobných výstav
„Exponáty roku“ představujeme během
letošní výstavní sezony ve Smrčkově domě
stopadesátiletou historii přírodovědného
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časopisu Vesmír, jehož komplet od roku
1871 je uchováván také v naší muzejní
knihovně. Na výstavě zjistíte, jaká témata
byla pro milovníky přírody zajímavá
třeba před sto lety, že se na stránkách
časopisu psalo i o přírodě Blat nebo
plovoucích ostrovech na soběslavském
Novém rybníce a které osobnosti z našeho
regionu se na časopisu podílely. Ukázky
různých čísel Vesmíru a dobové úryvky
z nich jsme doplnili o exponáty z našich
přírodovědných sbírek, mezi nimiž je
i exemplář největšího motýla světa (atlas
velký), školní válec znázorňující vývoj
největšího vodního brouka světa (vodomil
černý), šišky nejmohutnějších stromů
světa (sekvojovec obrovský a sekvoje
vždyzelená) anebo zrníčka zlata v hornině
těžené v někdejším Zlatodolu Roudný na
Podblanicku.
HELENA DRDOVÁ
V galerii Smrčkova domu začala sezona

výstavou z díla táborské sochařky Heleny
Drdové, pořádanou k jejímu životnímu
jubileu. Těžištěm její tvorby je lidská,
převážně ženská postava v různých
stupních stylizace a v různých pozicích,
odrážejících stavy mysli, city a emoce.
Helena Drdová pracuje s keramickou
hlínou, většina soch je pak odlita do
bronzu. Prezentaci plastik doprovází další
katalog z edice představující výtvarníky
našeho regionu. Výstava potrvá do 25. 7.
MODELOVÉ KOLEJIŠTĚ VE
WEISOVĚ DOMĚ
Z technických důvodů jsme byli nuceni
odložit otevření rekonstruovaného Weisova
domu až na červencový termín, za což se
omlouváme. Aktuálně plánujeme muzejní
noc (v Blatském muzeu už devátou)
s podtitulem „železniční“ na pátek 16. 7.
Jejím hlavním programem bude otevření
modelového kolejiště, které na ploše 560
x 300 cm zobrazuje dopravní uzel Veselí

n. L. a tratě i pamětihodnosti v okolí.
Současné i historické vláčky se zde budou
prohánět kolem Červené Lhoty, Choustníka
či Chýnovské jeskyně, v modelu nebudou
chybět vybrané stavby Tábora i Soběslavi
anebo Lužnice s vodáky a Stádleckým
mostem. Projektantem kolejiště je Ivan
Benetka, který stojí i za technickými
projekty pražského Království železnic
nebo nového kolejiště ve vídeňském Prátru,
zhotovitelem modelu Pavel Havránek
z firmy TAMTAM Development s. r. o.
Rekonstrukce objektu i vznik kolejiště
byly podpořeny Ministerstvem kultury
a především z projektu IROP, který je
spolufinancován Evropskou unií. Forma
muzejní noci bude zvolena s ohledem
na aktuálně vyhlášená opatření vlády,
sledujte, prosím, plakáty akce.
Do expozic a výstav srdečně zve
Daniel Abazid, vedoucí Blatského muzea

Ohlédnutí za Nocí kostelů 2021
Požehnaný večer a noc mezi “Učiň mě,
Pane, nástrojem...” a “Laudate omnes gentes, laudate Dominum...” Tedy mezi mezi
modlitbou sv. Františka z Assisi zhudebněnou Petrem Ebenem a chvalozpěvem z
Taizé. Tyhle dva zpěvy už nějak tradičně
vymezují čas Noci kostelů v Soběslavi.
Čas mezi ekumenickou bohoslužbou, která
propojuje křesťanská společenství našeho
města a se kterou putujeme od kostela ke
kostelu, každý rok jinde, každý rok společně. A mezi zpěvy z Taizé, kterými každoročně, už v malé skupině ponocných, těch,
kteří ještě neusnuli, Noc uzavíráme v kostele svatých Petra a Pavla.
Letošní Noc byla výjimečná díky rekordně krátkému času, který jsme měli na její
přípravu. Zatímco jindy řešíme hosty

a program už v lednu, nebo dokonce rok
předem, letos jsme ještě v dubnu nevěděli
nic. A přesto… Devátý ročník je za námi.
Neuvěřitelné a pro mne stále překvapující.
Celé je to možné jen díky neutuchajícímu
nadšení všech, kteří Noc připravují, díky
neutuchajícímu zájmu Vás, návštěvníků,
a také díky vanutí Ducha, kterého si připomínáme v tento čas kolem Letnic. Ikony
a náboženské obrazy ztvárňují Ducha svatého jako holubici a jako plameny nad hlavami shromážděných apoštolů v den letnic.
Kde je Duch v čase Noci kostelů? Ve zvuku zvonů rozhoupávaných soběslavskými
zvoníky, ve společně připravovaných bohoslužbách bratrů farářů, ve zvuku varhan a zpěvu, ve vrzání dveří otevíraných
zvědavými návštěvníky kostelů, v kroče-

MŠ DUHA
Duhové okénko
Rok se s rokem sešel a duhové děti se rozloučily se svou třídou. Bývá zvykem, že
rozloučení probíhá v odpoledních hodinách
společně s rodiči, vzhledem k přetrvávajícím opatřením letos menší děti, z modré,
oranžové a červené třídy, oslavily blížící se
konec roku jen se svými učitelkami. Červeňásci se proměnili v čarodějnice, čaroděje
a jejich pomocníky, z modrásků se stali piráti a námořníci a děti z oranžové třídy prožily
celé dopoledne coby mravenečci. Všichni si
rozlučkové dopoledne moc užili a teď jsou
zvědaví a těší se, jaká barva třídy je čeká pří-

ští školní rok. Předškoláci z fialové, zelené
a žluté třídy se loučili se školkou nadobro,
po prázdninách se z nich stanou školáci. Na
rozlučkové odpoledne na zahradě školy si
připravili hudební představení pro rodiče
a jako vzpomínku na duhovou školku jim
paní ředitelka a paní učitelky předaly keramickou medaili, pamětní list, knihu a CD
s fotografiemi. Všem školákům přejeme
hodně úspěchů v další životní etapě.
Všem dětem, rodičům i čtenářům Hlásky
přejeme prosluněné léto plné nezapomenutelných zážitků.
kolektiv MŠ DUHA
(Foto: Námořníčci z modré třídy)

jích a funění těch, kteří vystupují na věž,
v zapálených svíčkách přinášených k oltáři u sv. Víta za někoho nebo možná jen
tak, pro radost. Duch je ve slovech knih
a promlouvá ústy těch, kteří je čtou při večerním setkání nad knihou, v jásotu a křiku
dětí pobíhajících na zahradě evangelického
kostela. Duch je ve zvuku nástrojů studentek soběslavské ZUŠ, které konečně mohly
radostně hrát společně a pro posluchače.
Bez Ducha budou naše kostely i naše životy jen prázdné schránky, na které budou
skutečně jen kálet holubi, jak se říká jeden
vtip právě o Duchu svatém.
Proto díky Vám, pořadatelé, díky Vám, návštěvníci Noci, za to vanutí Ducha!
Zdeněk Kozlíček
koordinátor Noci kostelů, Soběslav
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MŠ NERUDOVA
Projektový Den s lesníky
Ve čtvrtek 17. 6. se děti
z Hvězdičkové, Měsíčkové a Sluníčkové třídy
vydaly do lesa „Svákova“. Tady na ně již čekali
zaměstnanci Správy lesů města Soběslavi.
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.
Vyzkoušely si 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 a 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 zaměstnanců správy lesů užili krásný slunečný
den, načerpali nové informace, do školky
a domů odnesli spoustu zážitků. Všem zaměstnancům, a především panu ing. Matoušovi, který tuto krásnou akci zorganizoval, velice děkujeme a těšíme se na další
společné setkání.

chopení a vstřícnost. Přejeme jim klidné
sluníčkové léto a těšíme se na všechny
v září v „novém“ školním roce.
kolektiv zaměstnanců MŠ Soběslav,
Nerudova

Krásné prázdniny
Budova mateřské školy bude v době letních
prázdnin uzavřena z důvodu stavebních
úprav. Děkujeme rodičům za jejich po-

RC SOBÍK
Milé maminky, děti a celé rodiny,
přiblížil se nám závěr tohoto školního
roku, který byl opět plný zkoušek jak pro
děti, tak pro rodiče. I naše centrum muselo
reagovat na nově vzniklé situace, ale během května a června jsme se všem snažili co nejvíce vynahradit zavřenou hernu.
Vrátili jsme se k pravidelnému programu
a realizovali jsme i pár zrušených jednorázových akcí.
Stihli jsme uspořádat venkovní burzu dětského oblečení a sportovního vybavení
a také oslavit Den dětí. Vytvořili jsme pro
děti venkovní aktivity, kde ty nejmenší spolu s maminkami plnily řadu úkolů.
A především jsme doháněli pravidelný
program, takže se u nás opravdu během
května a června hodně cvičilo, vyrábělo
a hrálo. A to jak venku, tak uvnitř. Také
jsme v tomto školním roce realizovali nový kroužek pro školkové děti, a to
s názvem „Sobíkův mix zájmů“, kde si děti
během jednoho školního roku vyzkoušely
široké spektrum aktivit. Z pohybových
dovedností vyzkoušely tanec, jógu, atletiku
a jiné. A z uměleckých témat jsme pro děti
vybrali tvoření, dramatickou výchovu či
zpívání. Ukázku můžete vidět na přiložené
fotografii. V herničce budeme s pravidelným programem pokračovat do 29. června,
potom už začneme prostory připravovat na
příměstské tábory. Toto léto uskutečníme
čtyři turnusy letních příměstských táborů

v termínech od 12. července do 6. srpna.
Z tohoto důvodu bude naše centrum minimálně do 6. srpna pro ostatní uzavřené.
Pak už se s chutí pustíme do plánování programu na další školní rok. Pokud Vám doposud v programu něco chybělo, nebo byste se chtěli aktivně na programu podílet,
neváhejte se na nás obrátit. Veškeré naše
kontakty naleznete na našich webových
a facebookových stránkách (Spolek rodičovské centrum Sobík), rc-sobik.webnode.cz.
Na konci léta pro Vás opět připravíme
„Den otevřených dveří“, kde budete mít

možnost získat veškeré informace o naší
činnosti a zároveň o novém programu.
O přesném termínu Vás budeme včas
informovat.
Zároveň bychom chtěli moc poděkovat maminkám, které nám v tomto školním roce
byly věrné a svoji návštěvou podpořily
naši činnost. Každý úsměv Vašich dětí nás
motivuje k pokračování naší práce.
Přejeme Vám krásné léto plné odpočinku
a okamžiků k načerpání energie.
za kolektiv RC Sobík Iva Čejková
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DDM
Nabídka zájmových kroužků DDM pro rok 2021 - 2022
Zápis do zájmových kroužků probíhá od 1. do 29. 9. 2021 osobně v DDM. Zapsání do kroužku proběhne po vyplnění
přihlášky a uhrazení zápisného. Přihlášku do zájmového kroužku lze vyplnit také elektronicky na webových
stránkách www.ddmtabor.cz od 15. 6. 2021, poté Vám bude na uvedený e-mail zaslán příkaz k úhradě zápisného.
Uvedená výše zápisného u jednotlivých kroužků je na celý školní rok. Činnost zájmových kroužků bude zahájena
29. 9. 2021 a ukončena 10. 6. 2022. V případě, že člen zájmového kroužku přestane docházet do DDM na základě
vlastního rozhodnutí, se zápisné nevrací. Pokud má dítě v daném školním roce zaplaceny dva zájmové kroužky, může
uplatnit slevu 200 Kč na každý následující kroužek. Členové zájmových kroužků mají slevu na akce a letní tábory
ve školním roce 2021 - 22, pořádané DDM. Termíny konání jednotlivých zájmových kroužků najdete na našich webových stránkách
www.ddmtabor.cz pobočka Soběslav.

RUKODĚLNÉ
ŠIKULA - rukodělné tvoření z různých materiálů, dekorace, dárky, pro děti 6 - 12 let						

500,-

ŠIKULKA I. - práce s papírem, přírodninami, modelování, malování pro děti 5 - 6 let 						

500,-

ŠIKULKA II. - práce s přírodními i netradičními materiály, pro děti 3 - 4 let

500,-

					

DÍVČÍ KLUB - pro dívky 6 - 14 let, základy háčkování, šití, výroba bytových doplňků a dárků z různých materiálů

500,-

KORÁLKOVÁNÍ A DRÁTKOVÁNÍ - náušnice, náramky a jiné šperky z korálků, dekorace z drátků, pro děti od 8 let			

500,-

KERAMIKA
KERAMIKA 1 – jednoduché modelování z hlíny, práce se šablonou, pro děti 5 -11 let						

1.200,-

KERAMIKA 2 – práce s různými druhy hlíny, výroba a dekorace keramiky, pro děti 10 - 16 let					

1.200,-

KERAMIKA 3 – modelování, práce se šablonou, rozvoj motoriky, pro děti 5 - 11 let

					

1.200,-

KERAMIKA 4 – výroba a dekorace keramiky, hrnčířský kruh, pro děti 10 - 16 let

						

1.200,-

KERAMIKA 5 – jednoduché výrobky z hlíny, modelování, pro děti 5 - 11 let

						

1.200,-

KERAMIKA 6 – výrobky z různých druhů hlíny, hrnčířský kruh

					

1.200,-

					

1.000,-

KERAMIKA PRO NEJMENŠÍ – základy práce s hlínou, pro děti 4 - 7 let

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ – výroba keramiky pro dům i zahradu, sochařství, hrnčířský kruh					

2.400,-

VÝTVARNÉ
VÝTVARKA HROU – malování různými technikami, výtvarné hrátky, pro děti 6 - 12 let					

500,-

VÝTVARNÝ ATELIÉR – kresba – portréty uhlem, tužkou, rudkou, kolorovaná kresba, malba, práce s barvami, pro děti od 10 let

500,-

TECHNICKÉ
AUTOMODELÁŘ – výroba modelů závodních autíček, určených pro autodráhu, pro chlapce 9 - 15 let				

900,-

MLADÝ ELEKTRONIK – pro chlapce od 10 let, které baví elektrotechnika, pájení, stavba jednoduchých modelů

900,-

			

ROBOTIKA JE HRA 2 – chceš si postavit bagr nebo autíčko na dálkové ovládání? Chceš se naučit programovat roboty a hrát si se skvělou stavebnicí? Vyber si tento kroužek, který je určen pro kluky i holky od 9 do 14 let 							
600,POKUSOHRANÍ – pro zvídavé kluky a holky od 10 do 15 let, které baví poznávat svět. Vyzkouší si různé přírodovědné experimenty, při kterých
prozkoumají přírodní jevy a zákonitosti (sopečná činnost, šíření zvuku, elektrický náboj apod.), vyrobí si jednoduché modely a budou provádět zajímavé chemické pokusy. 												
500,-

PŘÍRODOVĚDNÉ
PŘÍRODĚ NA STOPĚ – povídání o přírodě, zvířatech i rostlinách, vycházky do přírody, pro děti 6 - 12 let				

500,-

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK – seznamování s rybami a rybařením, možnost získat rybářský lístek, pro chlapce i děvčata 9 -15 let		

600,-

HUDEBNÍ
KYTARA K TÁBORÁKU – hraní podle akordů, jednoduché lidové i populární písně, pro děti od 8 let, podmínkou je vlastní kytara

500,-

UKULELE – malý hudební nástroj, který se dá vzít všude s sebou, hraní podle akordů, pro děti od 8 let

500,-

			

MUZIKÁL – je určen pro děti se zájmem o zpěv, práce s projevem, improvizací, jevištní projev, výroba kulis a kostýmů, pro děti od 9 let
NOVITA – pěvecký sbor pro dívky a ženy

					

500,-

mládež 500,- / ženy 1.000,-
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TANEC
MAŽORETKY – pro děvčata, která mají ráda hudbu a pohyb od 6 do 15 let

						

500,-

ROZTLESKÁVAČKY – pro děvčata, která chtějí spojit sport, tanec a rozvíjet své pohybové schopnosti				

500,-

ORIENTÁLNÍ TANCE ZAČÁTEČNICE – první seznámení se základními prvky a variacemi orientálních tanců, pro děvčata od 6 let

500,-

ORIENTÁLNÍ TANCE POKROČILÉ – pro dívky, které již orientální tance navštěvovaly 					

500,-

ORIENTÁLNÍ TANCE PRO ŽENY – pro pokročilé tanečnice 18 - 99 let 						

1.000,-

SPORTOVNÍ
HÁZENÁ MINI – první seznámení s házenou, všeobecná sportovní příprava, hra s míčem, pro děti 6 - 10 let				

700,-

HÁZENÁ ŽACTVO – pro kluky a holky od 11 let, kteří rádi sportují a chtějí zdokonalovat svou obratnost a míčovou techniku hry

700,-

KANOISTIKA – pro chlapce a děvčata od 6 do 15 let, které baví sportovat, plavat a „jezdit vodu“

600,-

			

VOLEJBAL 1 – pro začátečníky, které baví hra s míčem, děti 7 - 10 let

					

1.000,-

VOLEJBAL 2 – pro děti od 10 let, které již volejbal hrály a chtějí se naučit víc

					

1.000,-

STOLNÍ TENIS 1 – základy hry stolního tenisu, určeno začátečníkům, dětem 6 - 10 let 						

600,-

STOLNÍ TENIS 2 – pro zdatnější tenisty, děti 10 - 15 let

600,-

STOLNÍ TENIS MUŽI – pro registrované sportovce, účast v soutěžích

						

1.200,-

					

FLORBAL PŘÍPRAVKA – pro děti ročník narození 2016 - 2019								

800,-

FLORBAL ELÉVOVÉ – pro chlapce ročník narození 2012 - 2015								

800,-

FLORBAL MLADŠÍ ŽÁCI – pro chlapce ročník narození 2009 - 2011							

800,-

FLORBAL STARŚÍ ŽÁCI – pro chlapce ročník narození 2007 - 2008							

800,-

FLORBAL STARŠÍ ŽAČKY – pro děvčata ročník narození 2007 - 2010							

800,-

FLORBAL DOROSTENCI – pro chlapce ročník narození 2005 - 2006							

800,-

FLORBAL JUNIOŘI – pro chlapce ročník narození 2002 - 2004

					

800,-

						

800,-

ŠACHOVÝ KROUŽEK – pro příznivce „královské hry“, začátečníky i pokročilé, chlapce i děvčata 6 -15 let			

500,-

VAŘENÍ HROU 1 – základy studené i teplé kuchyně, zdravé výživy, stolničení, pro chlapce i děvčata 7 - 9 let

			

600,-

VAŘENÍ HROU 2 – pro děvčata i chlapce od 10 do 14 let 								

600,-

FLORBAL JUNIORKY – pro děvčata ročník narození 2003 - 2006		

OSTATNÍ KROUŽKY

JÓGA – zdravé cvičení pro mládež a dospělé								

500,- /1.000,Jaroslava Kohoutová

Štědrý dar: děti z I MY dostaly notebooky a pojedou na pobyty
Určitě se všichni shodneme, že tento rok je
extrémně náročný pro všechny. Pro rodiny
dětí s handicapem v mnohém ještě víc. Některé v důsledku omezení jiných sociálních
služeb a uzavření škol zůstaly na všechno
samy. Mnohde jsme prakticky jediní, se
kterými je rodina v kontaktu. Někteří rodiče přišli o práci. O smutné situaci matek-samoživitelek ani nemluvě.
A pro nás, pro I MY, to znamená náročnější
práci – více intenzivní pomoci v těchto rodinách a méně finančních prostředků, protože jsme nemohli pořádat benefiční akce.
Ale konec chmurných zpráv! V nouzi nejvyšší poznáš opravdovou pomoc. Nám se
jí dostalo i díky projektu „EU Staff COVID-19 Solidarity Fund“, který spravuje
King Baudouin Foundation z Bruselu.
Upřímné díky jim patří zejména za rychlé

dofinancování čtyř pobytů pro rodiny dětí
s handicapem a dvou speciálních pobytů
pro zdravé sourozence. Pro 43 rodin a jejich 112 dětí máme připraveny psychorehabilitační programy s hlavním cílem
– nezbláznit se z toho všeho, načerpat nové
síly, podpořit děti v jejich dovednostech,
obnovit stará přátelství a poznat ta nová.
A navíc v devíti rodinách můžeme vyřešit
rovný přístup k on-line vzdělávání. Děkujeme King Baudouin Foudation za nákup
notebooků pro on-line výuku zdravých
sourozenců. Víme, že to není jen číslo 9,
ale jsou to Anička, Petr, Jiří, Pavlík, Hanka,
Madlenka, Šárka, Laura a Bertík, kteří díky
Vám budou mít šanci na lepší vzdělání.
Velmi si tohoto projevu solidarity vážíme.
Věra Srdečná, fundraiserka I MY
www.IMYpomahame.cz
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SETKÁNÍ ANONYMNÍCH
ALKOHOLIKŮ

VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE (VYBRANÉ AKCE)

každý čtvrtek od 18 hodin na faře ČCE
v ulici 28. října, kontaktní osoba - Bohuslav,
Tel. 602 126 685

Vzhledem k současné situaci prosíme o sledování našich webových stránek
www.kd-veseli.cz, kde se dozvíte informace o aktuálních změnách
a za jakých podmínek je možné navštívit kulturní akce.

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA BURZU A TRHY

4. 7. 2021

od 7 do 9:30 hod.
areál chovatelů

K nákupu drobného zvířectva, farmářských
produktů a chovatelských potřeb.

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

Středa 7. 7., 21. 7., 4. 8., 25. 8.
od 13:00 do 15:00
Tel. 602 496 375

MOTOGYMKHANA
- MOTOSLALOM
soutěž v dovednostním
ovládání motocyklu.
18. 7. 2021 od 11.00
Areál AMK Soběslav u letiště.
Pořadatel Motogymkhana.cz
a AMK Soběslav.
www.motogymkhana.cz

- Červen až září 2021
UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2021 VESELÍ N. L.
Sochařská výstava v exteriérech města.
Tématem Umění ve městě 2021 je CITY
(město). Ve Veselí nad Lužnicí jsou instalována tři umělecká díla. Socha s názvem
Orchidea je od známého sochaře Lukáše
Raise. Umělecký objekt s názvem Další
zlomek z modrého světla je od umělkyně, která si říká Ka3Ka3 (čti kaškaš). Tato
dvě díla jsou umístěna u kulturního domu.
Třetí realizaci s názvem Flower Power
umělců Michala Trpáka a Jana Kece můžeme najít na náměstí T. G. Masaryka.
Výstava potrvá do konce září 2021.
- Čtvrtek 1. července
POSTAVENO Z LEGA
Vernisáž výstavy ze soukromé sbírky
Michala Plose. Přijďte se podívat, co vše
je možné postavit z Lega, kolik kostiček
Lega na stavbu padne, dozvíte se zajímavosti o Legu a o jeho historii. Výstavní
místnost KD od 18 hodin. Výstava potrvá
do 16. září 2021, otevřeno bude vždy v út,
čt a so od 13 do 17 h.
- Sobota 3. července
EMIDA
12. ročník letního cyklu koncertů duchovní hudby Veselská ozvěna. Vážná hudba

v podání, v jakém ji neznáte. Kostel Nejsvětější Trojice Hamr od 19 h, vstupné:
dobrovolné.
- Pátek 16. července
CREATRIO
12. ročník letního cyklu koncertů duchovní hudby Veselská ozvěna. Klenoty
barokní židovské hudby. Kostel sv. Štěpána Horní Bukovsko od 19 h, vstupné:
dobrovolné.
- Pátek 23. července
HRA NA HLÍDANOU
– Teátr Pavla Šmída
Dětské divadelní představení v rámci Pohádkových pátků v parku za kulturním
domem. Park za KD od 17 h, v případě
nepříznivého počasí ve velkém sále KD,
vstupné: 50 Kč.
- Pátek 23. července
DA VINCI
Zájezd na Otáčivé hlediště do Českého Krumlova. Komedie režiséra Petra
Zelenky. Cena vstupenky včetně dopravy
je 1.235 Kč. Odjezd z autobusové zastávky u Hotelu Lucia bude v 19 h, začátek
představení ve 21:30 h.
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.

FK Spartak Soběslav v červenci oslaví výročí 100 let
od svého založení
Soběslavský fotbalový klub letos dosáhne významného jubilea. Při té příležitosti
v červenci pořádá sportovně-kulturní
akci na letním stadionu a představí novou knihu. Informace o historii i současnosti klubu, nové knize a plánovaných
oslavách sdělili předseda klubu Marek
Nývlt (M.N.), Vladimír Hanzal (V.H.)
a autor knihy Petr Lintner (P.L.).
Kdo stál u zrodu klubu a kde tehdy
fotbalisté hráli?
P.L.: První zprávy o nové míčové hře
přinesli do Soběslavi studenti učitelského ústavu. O vznik fotbalového klubu
v Soběslavi v roce 1921 se zasloužili především zaměstnanci akciové společnosti

Lada. U jeho zrodu stáli pánové Kvost,
Trávnický, Čekal, Bosák, Musil, Laciný, Kazda, Rozkošný a Klika. Klub byl
po vzoru jiných klubů pojmenován SK
Soběslav. První utkání se hrála na bývalém
městském tržišti. Dnes se v těchto místech
nachází vstupní prostor do bývalé Jitony
(v současnosti GZ Media). Na hřišti se fotbalisté pravidelně střídali se sokoly. Prvními soupeři byla mužstva z Tábora, Veselí
n.L. a Mezimostí.
M.N.: Významným milníkem pak byl
vznik fotbalového stadionu v lokalitě, které
se dříve říkalo Na Solinách.
Má FK Spartak Soběslav nějaké dlouholeté (či nové) tradice?

M.N., V.H.: Dlouholetou soběslavskou tradicí je turnaj s názvem „O pohár starosty
města“. Letos se neuskuteční kvůli oslavám, ale v minulém roce se konal jeho 24.
ročník. Další tradicí je pro nás soustředění
na Jenišově, které je společensko-kulturně
provázané a slouží k utužení kolektivu.
Co se ve světě soběslavského fotbalu změnilo ve srovnání s minulostí k lepšímu?
Kde naopak vidíte prostor pro zlepšení?
M.N., V.H.: Výrazně se zlepšilo zázemí a podmínky pro fotbal. Dnes máme
jeden z nejhezčích stadionů, který se
v současnosti řadí mezi TOP stadiony českých divizí. Kompletně jsme se zbavili
škváry a velký krok kupředu vnímám také
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v tréninkovém hřišti za řekou. Co se týče
prostoru pro zlepšení, viděl bych jej např.
v kabinkách na fotbalovém stadionu, které jsou ještě pozůstatkem z dob minulých
a zasloužily by si rekonstrukci. Další minus vidím v upadajícím nadšení do sportu
především v souvislosti s IT a mobilními
technologiemi. Když jsme dříve přišli ze
školy, hodili jsme tašku do rohu a vyrazili
ven za sportem. Hráli jsme fotbal, hokej,
dělala se atletika nebo jsme alespoň venku
lezli po stromech. Dnes má mladá generace
často jiné zájmy, pak jí ale chybí všeobecné
pohybové základy, které během tří tréninků
na hřišti nedoženeme. Zmizely také plácky s vysekanou trávou mezi domy, kde se
dříve trénovalo ve volném čase. Dnes bychom na ně potřebovali různé certifikáty
EU a nejspíš by se těžko budovaly, ale ve
společnosti nám schází.

nikoliv kvůli rodičům. Těší nás, když je
u některých dětí už v jejich nízkém věku
vidět enormní zájem o tento sport.

Kolik má v současnosti klub členů?
V.H.: Přibližně 157 včetně hráčů a funkcionářů. Už to není malý klub. (směje se)
Jaký je zájem o fotbal a členství v klubu
mezi mladými?
M.N.: V současnosti nemáme problém
s nabíráním nových členů včetně dětí.
Všechny kategorie od předškoláčků až po
dospělé máme obsazené. Na to, jaké zde
máme podmínky, bych ale čekal zájem větší. Určitý pokles nastává v kategorii okolo
12 – 14 let, kdy děti přichází do puberty.
Šikovnější hráče nám často přebere Táborsko nebo Dynamo, kam je rodiče nalákají
na druhou a první ligu. Otázkou také bývá,
do jaké míry děti hrají fotbal kvůli sobě,

P. L.: Kniha vznikala jeden a půl roku.
První fáze spočívala ve shromažďování
a utřídění základních údajů a fotografií.
Dohledávání materiálů bylo velmi obtížné, protože v roce 2002 byla převážná část
dobových fotografií a listin v útrobách bývalé fotbalové tribuny zničena při povodních. Ve druhé fázi šlo o sestavení textů
jednotlivých kapitol a grafické propojení
s obrazovými materiály. Většina informací a materiálů pochází od bývalých hráčů
a pamětníků, dále z části archivu TJ Spartak
Soběslav a vlastních vzpomínek z aktivní
činnosti. Výsledkové tabulky jsou částečně převzaty z knihy 100 let jihočeského
fotbalu od autorů M. Průchy a Z. Zuntycha.

Při příležitosti výročí FK Spartak
Soběslav vznikla nová kniha. Kdo se na
ní podílel a co vše se v ní dočteme?
M.N.: Autorem publikace je Petr Lintner.
Dále se na ní podílel Luboš Tíkal, který
zajistil grafické zpracování a přípravu
k tisku. Kniha mapuje historii klubu od počátku dodnes a je doplněna o bohatý fotografický materiál. Mě osobně oslovila např.
úžasná fotografie starého hřiště Na Moskvě
(v lokalitě dnešního areálu Chovatelů).
Čtenáři si mohou připomenout i historické
zápasy, týmy a jejich členy. Závěr knihy je
samozřejmě zaměřen na soudobou historii.
Jak kniha vznikala? Bylo těžké dohledat
informace a dobové materiály?

M.N.: Některé drobné materiály jsme
dále získali od obyvatel města na základě
výzvy, kterou jsme sdíleli prostřednictvím
sociálních sítí a komunikačních kanálů
města Soběslav.
U příležitosti výročí proběhnou v červenci oslavy. Na co se můžeme těšit?
M.N.: Oslavy se uskuteční na fotbalovém
stadionu 10. 7. 2021. Již od rána bude stadion zpřístupněn dětem, které mohou využít hlavní hřiště a naplánovat si přáteláky
se svými kamarády. Do areálu jim dopravíme také skákací hrad. Od 14 h proběhne
přátelské utkání starých gard, tj. odchovanců FK Spartak Soběslav a dnes již neexistujícího Spartaku Sezimovo Ústí, který byl
naším odvěkým rivalem (později se sloučil
s FK Tábor a vzniklo FC MAS Táborsko).
Budeme rádi, když s námi tito hráči později
zůstanou na pivo a společně zavzpomínáme na staré časy. Od 16 h proběhne hlavní utkání „A“ týmů: TJ Spartak Soběslav
a Dynama České Budějovice, kterého se
zúčastní také významný reprezentant a velký kamarád Petra Bouchala - David Lafata.
Vedle něj se postaví mužstvo vesměs bývalých ligových hráčů z nedávné doby, mezi
nimi například Radek Sňozík, Petr Benát,
Luboš Pecka, Lukáš Zich, Kuba Kovář,
Martin Vozábal, Tomáš Maruška a další.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně
úspěchů v nadcházejících letech.
-minAutor fota:
Víťa Koloušek
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SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ

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

neštípané v délce 3m za velmi výhodné ceny

Tel. 381 521 169
www.lesysobeslav.cz
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KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA
Prodej, doprava,
čerpání betonu
Luboš David
Tel. 775 024 262

AKTUÁLNÍ INFORMACE V MOBILNÍ APLIKACI
Zdarma ke stažení na Google Play a App Store
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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
• POMÍNKY, 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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

VESCE 44, Soběslav

-

-

Prodej
Nemovitosti
- www.inrekareality.cz
Koupě
Koupím dům, byt, nebo chatu
v Soběslavi a okolí. Tel. 776
092 862
Koupím garáž v Soběslavi,
tel. 725 302 843
Koupím garáž u Otavanu nebo
Na Ohradě. Tel. 603 215 215
(p.Lintner).
Koupím garáž v Soběslavi.
Tel. 776 468 750
Koupím známky, mince, bankovky, obrazy, staré hodiny, vojenské předměty – šavli, uniformu
a podobně. Můžete nabídnout i
jiné staré předměty nebo celou
sbírku a pozůstalost. Tel: 722
777 672
Ostatní
MALÍŘ-NATĚRAČ. Metelec.
Tel. 728 987 702

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

Tábor
Program:
3. července / 20.00 hodin
JISTĚ, PANE PREMIÉRE!
Divadlo Bez zábradlí - Kdyby to nebylo
tak k smíchu, bylo by to spíše k pláči.
Komedie o tom, jak se dělá velká politika.
4. července / 17.00 hodin
Duo Denisa Gyürkeová a Klára Jakšičová
Duo aktivní od roku 2011.
4. července / 20.00 hodin
PAVEL ŠPORCL / GIPSY FIRE
Nejúspěšnější a nejžádanější projekt
P. Šporcla s jeho vlastní cikánskou
cimbálovou kapelou Gipsy Way Ensemble.
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CO JE NOVÉHO U MAXERY
Přes korona prázdniny jsme pro Vás rozšířili
sortiment o kvalitní nářadí a nástroje pro kutily
i profesionály a zahradní nářadí, vodní program
a další příslušenství pro zahrádkáře.
Záruční doba na vše je 36 měsíců.
Nám. Republiky 102, mobil: 775 963 004.
Termín uzávěrky inzerce - 10. 7., pište na hlaska@musobeslav.cz
FIRMA
PROVOZNÍHO
ELEKTRIKÁŘE
NA PLNÝ ÚVAZEK
-

Požadavky:
odborné vzdělání SOU/SŠ
osvědčení odborné způsobilosti
č.50/1978, § 6
znalosti technické dokumentace
samostatnost
Zajímavé finanční ohodnocení.
Nástup možný ihned.

PŘIJME

SEŘIZOVAČE
NA PLNÝ
ÚVAZEK
-

Požadavky:
vyučen v oboru strojnictví
praxe v seřizování výrobních
linek
samostatnost

PRACOVNÍKA ÚDRŽBY
OBSLUHA CNC STROJE
NA PLNÝ ÚVAZEK
-

Požadavky:
odborné vzdělání SOU/SŠ
praxe v oboru
znalosti technické dokumentace
samostatnost

Zajímavé finanční ohodnocení.

Zajímavé finanční ohodnocení.

Bližší info na tel. 775 147 000.

Bližší info na tel. 775 147 000.

Bližší info na tel. 775 147 000.
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