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Dočtete se v tomto čísle:

Setkání s hudbou

3. 7. - 13. 7. 2019

Týden koncertů a příjemných setkání
nejen s hudbou. Podrobný program
bude uveřejněn v Soběslavské hlásce č. 7

1

V Soběslavi vznikne nové obchodní centrum

4

2

Informace k vjezdu na centrální
plochu náměs�

5

3

Prodej pozemků v lokalitě Svákov

7

4

Připomínáme si skladatele Otakara Ostrčila

5

Soběslavák se pyšní dvěma tituly mistra světa 17

10

červen 2019

2

OBSAH

NEPŘEHLÉDNĚTE

Zprávy z města

3

Společnost

8

Kultura a volný čas

9

Soběslavské školy informují

13

Spolky a organizace

15

Různé

17

Pozvánky z okolí

18

Sport

19

Inzerce

22

ČERVNOVÉ AKCE
do 26. 6. výstava prací žáků ZUŠ Soběslav v knihovně
so 1. 6. Rybářské závody – registrace účastníků v 6 h, zahájení
rybolovu v 7 h, areál ČRS Na Brousku
so 1. 6. Den technických sportů – ukázky letecké, hasičské a jiné
techniky, program pro děti, letiště, 10 – 17 h
so 1. 6. Country festival plovárna Soběslav – hlavním hostem
festivalu je kapela KTO, kemp TJ Spartak Soběslav, 13 – 24 h
ne 2. 6. Burza a trhy drobného zvířectva, areál Českého svazu
chovatelů, 7 – 11 h
pá 7. 6. Nové sklo – vernisáž výstavy nastupující generace mladých
sklářských výtvarníků a řemeslníků, Galerie Hláska, 17 h
(výstava potrvá do 6. 7. 2019), více na str. 12
so 8. 6. 1. ročník Soběslavských pivních slavností – 5 místních pivovarů, 5 kapel, soutěže pro „pivaře“, nádvoří Rožmberského hradu,
12 – 23 h (FB: Soběslavské pivní slavnosti)
út 11. 6. LEPOPO – letní podvečer poezie s hudebním doprovodem,
knihovna, 17:30 h
pá 14. 6. 8. noc v Blatském muzeu – „houbařská“ – prohlídka expozic
Rožmberského domu, vernisáž výstavy Houby na hrázích jihočeských rybníků, hudební a doprovodný program, Rožmberský
dům, 16 – 22 h
pá 14. 6. Romeo a Julie – divadlení hra DS Komenský, park u Hlásky, 21 h
so 15. 6. Dobrovol – multižánrový hudební festival, doprovodný program
pro všechny věkové kategorie, kemp TJ Spartak Soběslav, 13:30
– 24 h
st 19. 6. T-mobile olympijský běh 2019 – běžecké závody v rámci celonárodní akce, kemp TJ Spartak Soběslav, start dětských závodů
v 16 h, start hlavního závodu v 18 h
čt 20. 6. Křížem krážem V - koncert komorního pěveckého sboru
Anonym Voice, kostel sv. Marka, 19 h
pá 21. 6. Slavnost k 140. výročí narození skladatele Otakara Ostrčila
začátek slavnosti v parku Zadražilka v 17 h, poté ve Smrčkově
domě od 18 h, více na str. 9
so 22. 6. 12. RC Rally Soběslav – závod automodelů v měřítku 1:10,
dopravní hřiště Automotoklubu Soběslav, 9:30 – 16 h
út 25. 6. XI. Soběslavský varhanní půlmaraton, kostel sv. Víta, 17 h
pá 28. 6. Gymplfest – festival studentských kapel, kemp TJ Spartak
Soběslav, 18 h

Prodej nalezených věcí
Městský úřad Soběslav oznamuje, že ve středu
19. 6. 2019 od 15 do 16 hodin bude v průjezdu
budovy městského úřadu čp. 59 na náměstí Republiky uskutečněn prodej nalezených věcí. Seznam věcí k prodeji je vyvěšen na úřední desce
městského úřadu a zveřejněn na internetových
stránkách města www.musobeslav.cz.
Více informací k prodeji Vám poskytne pracovnice MěÚ Soběslav, Jitka Přibylová, na tel. č. 381
508 105 nebo e-mailu: pribylova@musobeslav.cz.

Infocentrum od června
otevřeno denně
1. 6. – 15. 9. 2019 otevřené infocentrum
na nám. Republiky 148 (u Husa) denně
od 9 do 17:30 hodin.

Městská věž
Během červnových víkendů je městská věž
na nám. Republiky otevřená od 9 do 17 hodin.
Přijďte se podívat na náměstí z výšky.

Město Soběslav srdečně zve na

Zastupitelstvo
města Soběslavi
26. 6. 2019 od 18 h
malý sál KDMS

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

Středa 12. 6. a 3. 7.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
13. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 30. dubna 2019.

Usnesení č. 13/129/2019
Rada města ukládá realizovat usnesení ze
4. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se konalo 17. 4. 2019.
Usnesení č. 13/130/2019
RM souhlasí se změnou organizační struktury MěÚ Soběslav dle návrhu předloženého
tajemníkem MěÚ a dále s navýšením počtu
strážníků Městské policie Soběslav ze současných pět na šest strážníků s účinností od
1. 1. 2020.
Usnesení č. 13/131/2019
Rada města projednala studii rozšíření parkoviště a chodníků v Bechyňské ulici v Soběslavi
zpracovanou Ing. Jiřím Lagnerem, Soběslav,
a souhlasí s budoucí realizací této akce.
Usnesení č. 13/132/2019
Rada města souhlasí s poskytnu�m
finančního příspěvku ve výši 30.000 Kč ze
schváleného rozpočtu města na rok 2019
Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Veselí nad
Lužnicí na částečnou úhradu nákladů spojených s účas� tanečního oddílu United Movement na světovém finále taneční soutěže
Dancestar v Poreči v Chorvatsku ve dnech 22.
– 26. 5. 2019.
Usnesení č. 13/133/2019
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav
a TJ Spartak Soběslav, z. s., na poskytnu� dotace ze schváleného rozpočtu města na rok
2019 ve výši 1.041.660 Kč na opravu elektroinstalace v sokolovně, opravy sociálních zařízení v budově zimního stadionu a pořízení
bezpečných branek.
Usnesení č. 13/134/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a E.ON Energie,
a. s., České Budějovice, na dodávku a montáž úsporného osvětlení v ulicích E. Beneše
a Na Ohradě v Soběslavi za cenu 253.770 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 13/135/2019
a) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 29. 5. 2017
uzavřené mezi městem Soběslav a Ondřejem
Melichem, Tábor, kterým se řeší nevyužívání
smuteční síně v budově čp. 873 v Mrázkově
ulici, Soběslav III, po dobu její rekonstrukce,
tj. od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019.
b) Rada města souhlasí s uzavřením rámcové
nájemní smlouvy mezi městem Soběslav

a Ondřejem Melichem, Tábor, na pronájem
nebytového prostoru ve vlastnictví města
v bývalém kostele sv. Marka na pozemku p.
č. 885 v k. ú. Soběslav za účelem konání smutečních obřadů po dobu rekonstrukce smuteční síně na hřbitově, tj. od 1. 5. 2019 do
31. 10. 2019.
Usnesení č. 13/136/2019
Rada města souhlasí s uzavřením příkazní
smlouvy mezi městem Soběslav a p. Otakarem Slezákem, Tábor, na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi na akci „Rekonstrukce
smuteční síně na hřbitově v Soběslavi“ za
cenu 41.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 13/137/2019
Rada města souhlasí s účas� ředitelky MŠ
Duha Mgr. Aleny Krejčové na pracovní cestě
do Španělska ve dnech 2. – 8. 6. 2019, která
se uskuteční v rámci projektu „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“.

USNESENÍ

14. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 14. května 2019
Usnesení č. 14/138/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou Ing.
Martin Rybář, dotační poradenství, Soběslav,
na zpracování střednědobého Plánu rozvoje
města Soběslavi na období 2020 – 2023 za
cenu 89.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 14/139/2019
Rada města schvaluje výsledek hospodaření
Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., za
rok 2018 dle rozboru předloženého jednatelem společnosti Ing. Petrem Matoušem.
Záporný výsledek hospodaření SLMS, s. r. o.,
za rok 2018 ve výši 927.534 Kč bude uhrazen
ze zisku minulých let.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o.,
na rok 2019 v předloženém znění.
Usnesení č. 14/140/2019
Rada města souhlasí s účas� starosty města
Ing. Jindřicha Bláhy, tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla a ředitele KDMS Mgr. Petra Valeše
na Dnech Sabinova v partnerském městě Sabinov ve Slovenské republice ve dnech 12. –
14. 6. 2019.
Usnesení č. 14/141/2019
Rada města projednala žádost spolku
Soběslávka zastoupeného Mgr. Zdeňkem
Kozlíčkem o povolení konání akce „GraﬃtEko“ – malování na kontejnery na tříděný
odpad v roce 2019.

Rada města konání uvedené akce neodsouhlasila.
Usnesení č. 14/142/2019
Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a Dřevovýrobou
Václav Vaněk, s. r. o., Soběslav, na dodávku
a montáž dětského hřiště v Chlebově za cenu
278.614 Kč + DPH.
Usnesení č. 14/143/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 5 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav
a firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, na
akci „Stavební úpravy domu čp. 1 na náměs�
Republiky v Soběslavi“, kterým se prodlužuje
termín dokončení díla do 31. 7. 2019 a dále
se upravuje cena díla o dodatečně objednané
práce z 14.184.999 Kč na 15.391.436 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 14/144/2019
Rada města souhlasí s využi�m pozemků
parc. č. 1174/1 a 1174/10 v k. ú. Soběslav,
které jsou ve vlastnictví města, pro výsadbu
stromů v rámci projektu Nadace Partnerství
s názvem “Výsadba stromů 2019” realizovaného spolkem Soběslávka.
Usnesení č. 14/145/2019
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Výměna kotlů v plynové kotelně
ZŠ Komenského Soběslav“, který se uskuteční
22. 5. 2019 od 12:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Soběslavi, v následujícím složení:
členové:
•
•
•

Mgr. Pavel Lintner – místostarosta
Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM
Mgr. Jan Holas – ředitel ZŠ Komenského

náhradníci:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta
• Michal Turek – člen RM
• Ing. Bohumír Ctibor – vedoucí KT MěÚ
Usnesení č. 14/146/2019
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „ČOV Soběslav – obnova odvodnění kalu, I. etapa“, který se uskuteční 22.
5. 2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti
MěÚ v Soběslavi, v následujícím složení:
členové:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta Mgr. Pavel
• Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM
• Ing. Václav Fučík – Čevak, a. s.
náhradníci:
• Lintner – místostarosta
• Mgr. Alena Krejčová – členka RM
• Ing. Lubor Tomanec – Čevak, a. s.

4

červen 2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města

31. 7. 2019 do 12,00 hodin, v zalepené
obálce označené textem „Výběrové řízení
nám. Republiky 148 – NEOTVÍRAT“.
Otevírání obálek se bude konat 31. 7.
2019 v 16,00 hodin v zasedací místnosti
MěÚ Soběslav, náměstí Republiky 59/I
– II. patro. Hlavními kritérii výběru bude
zhodnocení podnikatelského záměru (50%)
a navrhovaná výše ročního nájmu (50%).

Město Soběslav vypisuje výběrové
řízení obálkovou metodou na pronájem
nebytových prostor o celkové výměře 38,70
m2 (nebytový prostor - 23,80 m2, provozní
prostory - 14,90 m2) na náměstí Republiky
č. p. 148 v Soběslavi I (současné prostory
informačního centra). Nebytový prostor
bude pronajat od 1. 10. 2019 na dobu 5 let.
Písemné žádosti o pronájem nebytových
prostor s následujícími náležitostmi:

Prohlídku objektu a bližší informace
lze dojednat s paní Janou Křemenovou,
telefon 381 508 113 nebo s paní Pavlínou
Chalupskou, telefon 381 508 114 – Odbor
organizační a správy majetku, Městský
úřad Soběslav.

- záměr využití nebytových prostor podnikatelský záměr
- přiložené oprávnění k podnikání
- navrhovaná výše ročního nájmu
(bez plateb za služby, které zahrnují
elektrickou energii, vytápění, vodné,
stočné, svoz odpadů, apod.)
doručte osobně nebo poštou do podatelny
městského úřadu v Soběslavi v termínu do

Jana Křemenová,
vedoucí Odboru organizačního
a správy majetku
Obr.: Výkres pronajímaných prostor (vyšrafovaná modře ohraničená plocha)

V SOBĚSLAVI VZNIKÁ NOVÉ OBCHODNÍ CENTRUM
V květnu byla zahájena výstavba nového obchodního centra (OC) vedle společnosti Lidl Česká republika v.o.s. v ulici
Obchodní.
Předpokládaný termín dokončení stavby je plánovaný na říjen tohoto roku. OC
Soběslav by mělo být pro zákazníky ze
širokého okolí otevřeno do poloviny listopadu tohoto roku. Stavbu provádí místní
firma Spilka & Říha s.r.o.
Investor redakci sdělil, že lokalita pro výstavbu obchodního centra byla pečlivě
vybírána, aby byla v souladu s územním
plánem a zároveň byla konzultována se zástupci města. Při konečném výběru místa
výstavby byla rozhodující dobrá dopravní
obslužnost centra a přítomnost dalších obchodů (Lidl, Tesco, Penny Market a KIK)
tak, aby se vytvořilo přirozené nákupní
prostředí příjemné pro zákazníky, kteří
v jedné oblasti najdou širší sortiment zboží
než doposud.
Prodejní plocha centra se bude rozprostírat na ploše 2 000 m2 a bude rozdělena do
šesti obchodních jednotek. V obchodním
centru budou nabízet své zboží firmy Teta
drogerie, lékárna Dr. Max, Planeo Elektro,
PEPCO, SUPER ZOO a WIKY. Vzhledem

k velikosti města a počtu potencionálních
zákazníků nebylo dle investora stavby jednoduché přesvědčit zástupce těchto firem,
aby si v Soběslavi pronajali a provozovali
obchody, jelikož jsou zvyklí mít prodejní
místa ve větších městech.
Město Soběslav se svojí velikostí tak bude

mezi prvními v České republice, kde budou
tyto značky prodávat a nabízet svůj sortiment.
U OC Soběslav bude také zajištěno pohodlné parkování pro zákazníky s 32 novými
parkovacími místy.
-min-
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INFORMACE K VJEZDU NA CENTRÁLNÍ PLOCHU NÁMĚSTÍ
Na rekonstruovanou centrální plochu náměstí Republiky je
zakázán vjezd motorových vozidel vyjma povolených kulturních
a jim podobných akcí a „trhů“.
Plocha rekonstruovaného náměstí Republiky se skládá ze tří druhů
povrchů (viz přiložený orientační plánek):
1. Kamenná mozaika 60/60 mm, která je zejména na
chodnících a prostoru okolo kašny. Tato plocha je vyhrazena
pouze pro pěší jako chodník a nesmí být pojížděna.
2. Kamenná mozaika 100/100 mm je uzpůsobena pro pojezd
motorových vozidel do 3,5 t.
3. Ostařená žulová deskovina je uzpůsobena pro pojezd

motorových vozidel do 3,5 t.
Na plochu náměstí se povoluje vjezd vozidel pouze do celkové
hmotnosti 3,5 t. Vjezd těchto vozidel a vozidel nad povolenou
hmotnost 3,5 t může povolit Městská policie Soběslav nebo
pověřený pracovník Městského úřadu Soběslav.
Při vjezdu motorových vozidel na plochu musí být dbáno zvýšené
pozornosti a opatrnosti a musí být zajištěno, aby z vozidla
neunikaly žádné ropné produkty nebo jiné provozní kapaliny. Na
bronzové stuze vedoucí od kašny směrem ke Smrčkovu domu je
zákaz otáčení motorových vozidel.
Jiří Pour, MěÚ Soběslav

Zákaz vjezdu
Plocha pro stánky

STAVEBNÍ PRÁCE V SOBĚSLAVI
Již v květnu probíhala v ulicích Okružní,
Lustigova a Dr. Studničky rekonstrukce kanalizace a vodovodních přípojek. V
červnu dostane nový povrch komunikace
vedoucí od garáží u sídliště Svákov až k
Hronovu lesíku. Stavební práce nebudou
trvat déle jak týden.
V průběhu tří let bude kompletně zrekonstruován povrch mezi jednotlivými garážemi u kotelny. Ještě letos v červnu se začne
s rekonstrukcí pásu nejblíže ke kotelně
a dále pásu, na který navazuje cesta k Hronovu lesíku. Nový povrch dostane také
cesta u čistírny odpadních vod.

Rekonstrukcí dále projde chodník vedoucí z Tyršovy ulice za viaduktem směrem
k Novému rybníku a nový chodník letos
vznikne také v ulici K Sedlečku. V lokalitě
u Nového rybníka upravila tamní prašnou
cestu okolo hráze a břehů rybníka firma
Hydro&Kov s.r.o., která se zavázala uvést
cesty do původního stavu před odbahněním rybníka.
Další stavební práce jsou plánované na léto
či konec léta. Nový chodník povede v nitrobloku panelového domu mezi ulicí Bezděkova a severní stranou náměstí. V téže
lokalitě budou v letošním roce instalovány
nové herní prvky pro děti namísto sou-

časných prvků, které jsou již ve špatném
stavu. Nové dětské hřiště by mělo stát do
prázdnin v Chlebově.
V Soběslavi se dále realizují dvě velké
investiční akce - rekonstrukce budovy
č. 1 (bývalé radnice) na náměstí Republiky
a rekonstrukce smuteční síně na hřbitově.
Letos také dojde k rekonstrukci a zateplení
fasády na severní straně domů č. 101 a 104
(na nám. Republiky) a u letního stadionu
přibydou parkovací místa. Nové parkoviště
bude dokončeno do konce června v lokalitě u řeky Lužnice mezi restaurací Paluba a nově otevřeným fitness RestartGym
(RSG).
-min-
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UDRŽUJME ČISTÉ MĚSTO

Město Soběslav
hledá pracovníka

odboru dopravy a vnitřních věcí Městského
úřadu Soběslav – registr řidičů
Požadavky:
a) středoškolské vzdělání s maturitou
nebo vysokoškolské vzdělání,
b) schopnost komunikace,
c) znalost práce s PC – WORD, EXCEL,
Internet,
d) znalost veřejné správy výhodou.
S povinným obsahem písemné přihlášky je
možné se seznámit na webových stránkách
města – www.musobeslav.cz.
Přihlášky je možné podat písemnou formou
nejpozději do 7. 6. 2019 na podatelnu Městského
úřadu Soběslav – náměstí Republiky čp. 59/I,
Soběslav.
Bližší informace podá tajemník MěÚ v Soběslavi
Ing. Radek Bryll, tel. č. 381 508 121.
Předpokládaný termín nástupu: červenec 2019.
Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou.
Ing. Radek Bryll,
tajemník Městského úřadu v Soběslavi

Město Soběslav
vypisuje výběrové řízení na
strážníka Městské policie Soběslav
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 šest
měsíců starý,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání.

V dnešní době je světovým trendem chovat se k přírodě s respektem. I proto
vnímáme znečišťování životního prostředí odhazováním odpadků – a to i těch
zdánlivě drobných – jako společensky nepřijatelné. Takové nezodpovědné chování vede nejen k dojmu špinavého města, ale často i k ohrožování různých
druhů živočichů, kteří si z odpadků budují hnízda nebo je chybně považují za
potravu. Lidé si většinou ani neuvědomují, že se odhazováním obalů od sušenek, bonbonů, krabiček od cigaret, ale i nedopalků vystavují nemalým sankcím.
V současnosti se v Soběslavi zaměřujeme na zvyšování množství odpadkových
košů tak, aby měl skutečně každý možnost udržovat pořádek ve městě. Odpady,
které přesto skončily na ulicích nebo v přírodě, posbírali z velké části dobrovolníci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. V rámci akce se posbíralo na
osmi lokalitách téměř 4 000 kilogramů odpadků. Touto cestou bychom rádi
poděkovali všem zúčastněným, že svou pomocí přispěli k příjemnějšímu
a lepšímu životu ve městě.
Zuzana Černá, OŽP

SBĚR BATERIÍ V SOBĚSLAVI
Zlepšování systému třídění odpadů
patří obecně k důležitým cílům odpadového hospodářství každého města.  
Zatímco s tradičním rozlišením nejběžněji tříděných komodit se setkáváme
již zcela běžně, některé další barevné
nádoby zůstávají poněkud opomíjené. Nově k žlutým, zeleným, modrým
a dalším různobarevným kontejnerům
přibývají místa, kde je možné odložit
baterie. Takových míst je v současné době v Soběslavi patnáct. Podle
statistik neziskové společnosti ECOBAT, zabývající se v České republice
právě recyklací baterií, ročně v naší
zemi vytřídíme zhruba 45 % baterií,
které se dostanou do oběhu. Pokud
baterie skončí v běžné popelnici, putují na skládku nebo do spalovny. Při
nevhodném zpracování se z nich uvolňují škodlivé látky, ty následně mohou
kontaminovat půdu, případně ovzduší,
a to negativně ovlivňuje nejen přírodu,
ale i naše zdraví.
V našem městě mohou občané použité
baterie odevzdávat:
•

do červených venkovních
kontejnerů:
o ulice Lužnická
o tř. Dr. Edvarda Beneše
o ulice U Jatek

•

ve sběrném dvoře v ulici Tyršova 482/III
ve školách, které jsou zapojeny do programu Recyklohraní nebo Ukliďme si svět:
o ZŠ Soběslav, tř. Dr.
Edvarda Beneše
o G y m n á z i u m
Soběslav

Přihlášky je možné zasílat písemnou formou
nejpozději do 7. 6. 2019 na adresu:
Městský úřad Soběslav, náměstí Republiky
59/I, 392 01 Soběslav.
Předpokládaný termín nástupu: červenec 2019.
Bližší informace je možné získat u tajemníka
MěÚ Soběslav Ing. Radka Brylla, tel.
č. 381 508 121 nebo u vrchního strážníka
Městské policie Soběslav p. Miroslava Drse, tel.
č. 381 508 150.
Ing. Radek Bryll
tajemník MěÚ Soběslav

•

•

v dalších firmách, organizacích a prodejnách
o Teta drogerie
o CompuTel CZ s. r. o.
o COOP Tip
o COOP Tuty
o LIDL
o Kik textil
o Tesco
o Penny Market
o Potraviny Pramen

Na domácí skladování baterií je možné mimo jiné využít krabičku typu
ECOCHEESE, kterou nabízí společnost ECOBAT. V případě zájmu
o tento typ „nádobky“ je možné kontaktovat pracovnici městského úřadu
– Zuzanu Černou, na telefonním čísle
381 508 161 nebo e-mailové adrese
cerna@musobeslav.cz. Po domluvě si
pak vybraný design boxu bezplatně
vyzvednete na odboru životního prostředí.
		
Zuzana Černá, OŽP
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PRODEJ POZEMKŮ V LOKALITĚ SVÁKOV
Město Soběslav jako vlastník pozemků
Číslo pozemku
Parcelní číslo
Výměra v m2
Vyvolávací cena
v lokalitě u sídliště Svákov v ulici V Paloucích určených územním plánem města
1.
2103/467
993
780.995 Kč
k výstavbě rodinných domů informuje, že
2.
2103/579
869
683.469 Kč
v pondělí 10. června 2019 od 15 hodin proběhne v Kulturním domě města Soběslavi
3.
2103/580
841
661.447 Kč
prodej pozemků jako výběrové řízení for4.
2103/581
842
662.233 Kč
mou licitace.  Bude licitováno celkem šest
pozemků (viz tabulka a zjednodušená mapa
5.
2103/582
841
661.447 Kč
pozemků níže). Veškeré informace jsou
6.
2103/583
857
674.031 Kč
zveřejněny na stránkách města www.musobeslav.cz a na úředních deskách. Bližší
7,5 m od rostlého terénu
informace k prodeji pozemků lze získat na    dešťovou přípojku
 vodoměrnou šachtu na pozemku pro:
 stavby budou umístěny minimálně
městském úřadě  v budově č. p. 59, na Od vodovodní přípojku
3 metry od uliční čáry (od chodníku).
boru organizačním a správy majetku měsVýjimku tvoří otevřené přístřešky
ta Soběslav u paní Jany Křemenové, číslo Město dále vybuduje na své náklady
chodníky.
(pergoly) pro automobily, které
telefonu 381 508 113, e-mail: kremenova
mohou být umístěny na hranici
@musobeslav.cz nebo u paní Pavlíny Chapozemku  
lupské, číslo telefonu 381 508 114, e-mail: Obecné podmínky
 zájemce o pozemek musí být starší
 objekty rodinných domů budou
chalupska@musobeslav.cz
18 let
min. 3,5 m od společné hranice se
 občan nebo manželé mohou získat
sousedními pozemky (ne hranice
Prodej pozemků bude realizován jako
pouze jeden stavební pozemek nebo
pozemků s místní komunikací)  
veřejné výběrové řízení formou licitace
podíl na něm
 zastavěnost
stavebních
parcel
prostřednictvím realitní kanceláře SORE
stavba
bude
zahájena
do
2
let
a
stavbami
včetně
zpevněných
ploch
TA Group, a. s. pracoviště Tábor, s počádokončena do 7 let od zakoupení
bude max. 50 %
tečním účastnickým vkladem 20.000 Kč
pozemku
(vratná peněžní jistota) a s minimálním
- jakékoliv terénní úpravy podléhají
příhozem 5.000 Kč.
Vyvolávací kupní cena (vč. inženýrských
povolení
Smluvní dokumentaci – kupní smlouvy a sítí) je 650 Kč/m2 +  21% DPH, vypočtené
- stavební zákon nestanoví povinnost
vklad do katastru nemovitostí zajistí město ceny nejnižšího podání jsou v tabulce viz
realizace garáže, u menších domů
Soběslav na své náklady. Město Soběslav výše.
je předpoklad, že garážová stání
na své náklady zajistilo veřejné osvětlení,
vzniknou později
finální vrstvu komunikací a následující Regulativy pro výstavbu rodinných
domů v lokalitě Svákov
inženýrské sítě takto:
- zastavěností stavbami se rozumí jak
 na 1 stavebním pozemku bude
objekty pro bydlení, tak i doprovodné
k hranici stavebního pozemku:
umístěn jen 1 rodinný dům
stavby včetně bazénů
 elektrickou přípojku
 rodinné domy budou max.
 plynovou přípojku
Jana Křemenová, vedoucí Odboru
dvoupodlažní (2 obytná nadzemní
organizačního a správy majetku
podlaží, nebo 1 obytné nadzemní
revizní šachtu na pozemku pro:
podlaží a podkroví)
 kanalizační splaškovou přípojku
 výška staveb v hřebeni bude max.

857 m2

841 m2

842 m2

841 m2

869 m2

993 m2
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VZPOMÍNÁME

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

S lítostí oznamujeme, že nás dne
28. dubna 2019 opustila naše
milovaná maminka paní Hana
Brčáková, rozená Jirousová, po
krátké těžké nemoci.

Narození:

Kdo jste ji znal, vzpomeňte
s námi. Synové Miroslav a Jiří.

•
•

Marně naše oči všude Tě hledají,
marně po lících slzy nám stékají.
Dne 25. června 2019 uplynou
čtyři smutné roky, co zemřel pan
Vlastimil Bernas ze Soběslavi.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Milada, dcera Milada
s manželem a vnučky Miluška a
Evička

Voda v řece tiše plyne a ty už věčně
spíš, že na tebe všichni vzpomínají,
to už se nikdy nedozvíš.
Dne 11. 6. 2019 uplyne druhý smutný rok, co nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček
a kamarád pan Ivan Buzek.
Kdo jste ho znali, věnujte mu společně s námi tichou
vzpomínku. S láskou vzpomíná manželka Jitka, synové
Renda, Ivo, vnuk Víťa a kamarádi.

Dne 29. 6. uplyne 1 rok,
co nás navždy opustil
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan
Miloslav Pecháček.
Nikdy nezapomeneme,
manželka, děti, vnoučata a pravnoučátka.

Byla jsi plná života,
Tvá mysl plná snění
a nikdo z nás se nenadál,
jak rychle se to změní.
Utichly kroky i tvůj hlas,
ale tvůj obraz zůstává
v nás.

Stella Bílková
Adam Doležal

Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

V neděli 28. 4. zemřela
naše milovaná manželka, maminka, babička
a prababička Helena
Novotná. Dne 24. 5. by
oslavila 80. narozeniny.
S velkou láskou a vděčností vzpomíná zarmoucená rodina.

Úmrtí:
•
•
•
•
•
•
•
•

Růžena Blahníková
Josef Lála
Vladislav Metelec
Helena Novotná
Ladislav Palma
Ludmila Pražmová
Marie Šímová
Ludvík Toman

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Tolik jsi milovala život
a s námi jsi chtěla být,
ale osud byl tak krutý
a nenechal Tě žít.
Dne 6. 6. uplyne šest let, co nás náhle
opustila manželka, maminka a babička paní Marie Doláková ze Zvěrotic.
S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Utichlo srdce, zmlkl hlas, měla jsi ráda
život i nás. Bolest nezhojí žádný čas, ozve
se v srdci zas. Ty věčný spánek spíš a již
se nevrátíš.
21. 6. 2019 je to smutných 10 let, co mne
navždy opustila moje maminka paní Marie
Karkulová ze Soběslavi.
Za vzpomínku všem děkuje dcera.

Dne 29. 6. 2019 uplyne již 6 let
od doby, co nás navždy opustila
naše drahá maminka, babička
a prababička paní Marie
Dvořáková ze Soběslavi.

Dne 18. 6. 2019 uplyne šest let, co
nás opustila naše milovaná manželka, maminka, babička paní Ludmila
Řehořová z Dráchova.

S láskou a úctou stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.

S velkou bolestí v srdci vzpomínáme. Manžel a děti s rodinami.
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XI. Soběslavský varhanní
půlmaraton
Každoročně - letos již po jedenácté - se poslední červnové úterý setkají hudebníci a hudbymilovní posluchači
v kostele sv. Víta, aby se zaposlouchali do nestárnoucích
hudebních klenotů v krásném prostředí za zvuku varhan,
cembala, zpěvu, trubky, fléten a dalších nástrojů.
Opět budou účinkovat žáci zdejší ZUŠ a jejich učitelé
a také studenti a učitelé českobudějovické konzervatoře.
Uslyšíte světové i české barokní autory. Těšíme se na Vás
v úterý 25. června v 17 h v kostele sv. Víta.
M. Svobodová

SOBĚSLAVSKÉ STÁLÉ EXPOZICE
OTEVŘENY!
Až do konce září můžete
denně kromě pondělí (9:00
– 12:00 a 12:30 – 17:00)
navštívit oba soběslavské
objekty Blatského muzea. V
Rožmberském domě na Vás
čeká největší přírodovědná
expozice v jižních Čechách
a umělecko-historická expozice „Soběslav –
město pětilisté růže“ s modelem města v době
vlády posledních Rožmberků. Smrčkův
dům nabízí etnografickou expozicí „Život
na Blatech a Kozácku“, oceněnou 2. místem
v soutěži Gloria musaealis za rok 2017,
a obrazovou galerii regionálních tvůrců
nazvanou „Krajina Táborska ve výtvarném
umění“. Pro děti je v národopisné expozici
připravena tematická herna doplněná
o interaktivní prvky v jednotlivých sálech.
Weisův dům ve Veselí nad Lužnicí bude
v letošním roce z důvodu rekonstrukce
uzavřen.
KERAMIKA NA TÉMA EJHLE
ČLOVĚK!
Již 15. prezentace tvorby dětí i dospělých
z keramických kroužků a kurzů soběslavské
pobočky
DDM
Tábor
vedených
Janou Povondrovou tentokrát představuje
zamyšlení místních tvůrců nad druhem,
který se nazývá pán tvorstva. Výstava
v Rožmberském domě potrvá do 8. 6.
FRANTIŠEK SVOBODNÝ (1899–1975)
Další z výstav představujících regionální výtvarníky proběhne v galerii Smrčkova domu.
Připravili jsme ji u příležitosti 120. výročí narození Františka Svobodného z Bošilce, v jehož tvorbě dominují kresby lidové architektury na Bošilecku, ale také na Podkarpatské
Rusi. Další díla zachycují krásu blatských
krojů, chybět nebudou ani portréty, krajiny
a zátiší. Vystaveny budou kresby a akvarely z
našich muzejních fondů i ze soukromých sbírek rodiny. Vernisáž výstavy se bude konat ve
středu 5. 6. od 17 hodin za účasti zástupců

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
Městská knihovna
Soběslav vás srdečně
zve na výstavu prací
žáků Základní umělecké
školy Soběslav.
Vernisáž výstavy se
bude konat ve čtvrtek
30. května od 17 hodin.

rodiny Františka Svobodného, zahrají bošilečtí Kozlíci a představen bude i další katalog
z naší edice prezentující díla umělců regionu.
Výstava potrvá do 11. 8.
8. NOC V BLATSKÉM MUZEU
– „HOUBAŘSKÁ“
Letošní muzejní noc proběhne v pátek
14. 6. od 16 do 22 h v Rožmberském domě.
Bude spojena s otevřením výstavy Houby
na hrázích jihočeských rybníků, proto
jsme ji tentokrát dali podtitul „houbařská“
a v tomto duchu bude připraven i doprovodný
program. Dětem budou věnovány herní
aktivity s tematikou hub a také loutkové
představení Medvěd na houbách v podání
místního souboru Drak‘n‘roses. Minimálně
jedna „houbová“ písnička zazní také v rámci
koncertu soběslavské skupiny Kocouři.
Kromě toho budou volně k vidění expozice
Rožmberského domu a podobně jako při
loňské muzejní noci chceme i tentokrát
představit exponát roku, jímž budou unikátní
historické soběslavské dudy zvané moldánky.
Detailní program najdete na plakátech akce.
HOUBY NA HRÁZÍCH JIHOČESKÝCH
RYBNÍKŮ
V průběhu muzejní noci konané v pátek
14. 6. zahájíme v 17 hodin výstavu věnovanou fenoménu, který pro druhovou rozmanitost hub představují rybniční hráze. Speciální
pozornost bude zaměřena na národní přírodní památku Luční u Sezimova Ústí, která
se v roce 1988 stala prvním mykologickým
chráněným územím v tehdejším Československu a dodnes je unikátním nalezištěm
řady druhů vzácných, především hřibovitých
hub. Představena bude i mykoflóra rybníků
na Třeboňsku a Českobudějovicku. Kromě
fotografií budou k vidění také exponáty hub
sušené metodou lyofilizace, modely a ukázky
čerstvých hub. Výstavu pořádáme ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých
Budějovicích, na vernisáži promluví tamní
mykolog a hlavní autor Mgr. Miroslav Beran.
V Rožmberském domě výstava potrvá až do
29. 9. a během této doby pravidelně nabíd-
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Městská knihovna zve na

LEPOPO

Recitaci básní z pera Věry Hanzalové,
Hany Veselé, Matěje Věnceka
a Honzy Kratochvíla
spojené s příjemným POPOvídáním a
hudebním doprovodem Romana, Jany,
Davida a Honzy Kratochvílových

11. 6. 2019
od 17.30 h
Městská knihovna Soběslav

neme i houbařskou poradnu (termíny budou
zveřejněny na muzejním webu).
SLAVNOST K 140. VÝROČÍ NAROZENÍ
OTAKARA OSTRČILA
Blatské muzeum chce ve spolupráci s městem Soběslav v pátek 21. 6. slavnostně připomenout výročí narození nejvýznamnějšího
z někdejších soběslavských letních hostů
– hudebního skladatele, dirigenta a dlouholetého šéfa opery Národního divadla Otakara
Ostrčila (1879–1935). V 17 hodin bude
znovuodhalena Ostrčilova busta v parku
Zadražilka u Nového rybníka, fanfáry zde
zahraje Soběslavský žesťový kvartet, lidové
písně ze Soběslavska připojí sbor Anonym
Voice pod vedením Ireny Molíkové. Další
hudební program proběhne od 18 hodin ve
Smrčkově domě. Písně z Ostrčilova mládí a
Večerní písně Bedřicha Smetany zazpívá známá mezzosopranistka Karolína Bubleová
- Berková za klavírního doprovodu Martiny
Pechové, Ostrčilovy klavírní skladby zahraje
Tomáš Víšek, verše soběslavského básníka
Miroslava Valenty přednese Miroslav Čížek. Smetanovou skladbou Sláva Tobě hudební pásmo zakončí sbor Anonym Voice.
Následně otevřeme novou expozici Otakar
Ostrčil a Soběslav – pamětní síň připomínající osobnost umělce a jeho pobyty v Soběslavi. Přijďte nahlédnout do Ostrčilova letního
bytu a seznámit se s jeho hudbou!
PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM,
mj. do údolí Lužnice
17. ročník přírodovědných exkurzí nabídne
v červnu mj. vycházku za květenou
zaříznutým údolím Lužnice mezi Stádleckým
mostem a Příběnicemi pod vedením Daniela
Abazida, která se koná v neděli 2. 6.
Podrobnosti a celkový program najdete
v letácích, které jsou k dispozici v muzeu,
anebo na internetových stránkách www.
blatskemuzeum.cz.
Na viděnou na muzejních akcích
se těší Daniel Abazid a kol.
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PŘIPOMÍNÁME SI SKLADATELE OTAKARA OSTRČILA
Významné jubileum 140 let od svého
narození v letošním roce oslaví skladatel a dirigenta Otakar Ostrčil, který své letní odpočinky po mnoho let
trávil v Soběslavi. Osobnost Národního divadla si proto připomeneme
nejen během slavnosti, která se uskuteční 21. června v parku Zadražilka a
poté se přesune do Smrčkova domu
(více na str. 9). O jeho životě a vztahu
k Soběslavi si můžete přečíst také na
této stránce Soběslavské hlásky.

Otakar Ostrčil a Soběslav
Významný český skladatel a dirigent Otakar Ostrčil (1879–1935) sice celý život
prožil v Praze, ale v posledním desetiletí
svého života každé léto trávil v Soběslavi,
čerpal zde inspiraci pro svou skladatelskou
tvorbu i síly pro práci šéfa opery Národního divadla.
Ostrčil se narodil v Praze na Smíchově:
„Dne 25. února 1879 o 5½ hodině ráno v
úterý narozen náš synáček Otakar Augustyn“, poznamenala si jeho matka do rodinné modlitební knihy, která je uložena
ve sbírkách Blatského muzea. Otakarovi rodiče pocházeli z Moravy. Otec Josef
Ostrčil byl městským lékařem s respektem v odborných kruzích a od roku 1884
prvním prezidentem Lékařské komory pro
Království české, oba starší bratři Antonín
a Josef byli rovněž lékaři, Antonín dokonce
mezinárodní kapacitou v gynekologii. Otakar údajně již od dětství uvažoval o tom,
že se stane hudebníkem, a proto si kupoval noty a vůbec se cílevědomě hudebně
vzdělával. Během studia na malostranském
gymnáziu dostával hodiny klavíru u Adolfa Mikeše, tehdejšího učitele na Pražské
konzervatoři, a v septimě začal soukromě
studovat skladbu u Zdeňka Fibicha. Po
maturitě však nešel studovat hudbu, ale bohemistiku a germanistiku na Filozofickou
fakultu dnešní Univerzity Karlovy, kde
ho učili mj. lingvista Jan Gebauer, estetik
a hudební teoretik Otakar Hostinský nebo
Tomáš Garrigue Masaryk. Poté Ostrčil
nastoupil jako profesor češtiny a němčiny
na Českoslovanskou obchodní akademii v
Praze.
Cestu do pozice významné postavy českého kulturního života zahájil Ostrčil v roce
1904 v Národním divadle premiérou své
opery Vlasty skon, která se setkala s velkým úspěchem. Roku 1914 byl jmenován
šéfem opery Městského divadla na Královských Vinohradech a zároveň vedl Orchestrální sdružení. V roce 1919 se Ostrčil stal
dramaturgem a o rok později šéfem opery
Národního divadla, kterou následně řídil

a utvářel po většinu období první republiky. Jeho éra se vyznačovala systematickou
dramaturgií a zároveň vzestupem české
operní interpretace. Ke stému výročí narození Bedřicha Smetany připravil společně
se svými spolupracovníky, režisérem Ferdinandem Pujmanem a výtvarníkem Františkem Kyselou, cyklus Smetanových oper.
Podobně provedl operní cykly Zdeňka Fibicha, Antonína Dvořáka, Josefa Bohuslava
Foerstera a Vítězslava Nováka, významný
prostor dával také operám dalších moderních českých i světových autorů. Ostrčil
byl velkým propagátorem Leoše Janáčka
a za svého působení v Národním divadle
postupně uvedl všechny Janáčkovy opery
navzdory tomu, že narážel na nepochopení
hudebníků, zpěváků i publika. Kromě práce
v Národním divadle byl spoluzakladatelem
a předsedou Spolku pro moderní hudbu či
Společnosti J. B. Foerstera a také vyučoval
dirigování na Pražské konzervatoři. Deset
let pracoval na přípravě kritického vydání
Smetanovy Prodané nevěsty a v roce 1933
pořídil i první nahrávku této opery.
Jako skladatel bývá Ostrčil spolu s Leošem
Janáčkem, Vítězslavem Novákem a Josefem Sukem řazen do tzv. první generace
české hudební moderny. Tíhnul k velkým
formám, je autorem pěti oper: Vlasty skon,
Kunálovy oči, Poupě, Legenda z Erinu
a Honzovo království, ze symfonických
skladeb patří k nejvýznamnějším Suita
c moll, Symfonieta, Léto a Křížová cesta,
psal také písně, sbory a melodramy. Jeho
hudba byla ovlivněna stylem Gustava Mahlera nebo Arnolda Schönberga, posouvala
hranice tonality a využívala všech možností zvuku symfonického orchestru k budování dramatických struktur.

V roce 1920 se Ostrčil oženil s Julií Mařánkovou, sestrou spisovatele Jiřího Mařánka,
pozdějšího autora libreta k opeře Honzovo
království nebo např. historického románu
Barbar Vok. Manželé s dcerou Blankou trávili od roku 1926 každé léto v Soběslavi
v pronajatém domě č. p. 269 u Černovického potoka. Z korespondence a dalších
pramenů víme, že Ostrčilův denní program
za prázdninového pobytu v Soběslavi byl
poměrně pravidelný, střídaly se v něm
činnosti popsané v dopise opernímu pěvci
Vilému Zítkovi z 19. července 1926: „Já
zde prožívám skutečnou idylu a jsem velice spokojen. Velmi pohodlně bydlím, takže
mohu i trochu pracovat; máme příjemné
procházky a dnes jsme zahájili koupání.“
Navzdory skromné zmínce o tom, že „trochu pracuje“, vytvořil Ostrčil během těchto pobytů své vrcholné skladby. Pod dojmem jedné ze svých prvních návštěv zde
složil symfonickou báseň Léto. Na začátku
září 1927 Ostrčil napsal v dopise svému
příteli Zdeňku Nejedlému: „V Soběslavi
jsem si doskicoval téměř do konce novou
orchestrální věc.“ Tentokrát se jednalo
o jeho nejoceňovanější dílo, Variaci pro
orchestr Křížová cesta, které v roce 1946
pod taktovkou Rafaela Kubelíka zaznělo
dokonce na zahajovacím koncertu prvního
ročníku Pražského jara. Pět let a opět zejména v létě v Soběslavi pracoval Ostrčil
na své poslední opeře Honzovo království,
kterou dokončil v roce 1933. Když byla v
letech 1934 v Brně a 1935 v Praze uvedena, stala se senzací, protože příběh, v němž
Honza soupeří s ďáblem usilujícím o nadvládu nad světem, přišel na scénu brzy po
nástupu Adolfa Hitlera v Německu k moci.
Skladatele hluboce zasáhla smrt mladého
básníka a studenta práv, soběslavského
rodáka Miroslava Valenty (1912–1933),
který utonul při koupání poblíž Soběslavi.
Na Valentovy verše Ostrčil v květnu roku
1934 napsal melodram Skřivan – motiv
smrti v textu básně a tragická smrt jejího
autora vedly k tomu, že skladba pak bývala interpretována jako předzvěst Ostrčilovy vlastní smrti v následujícím roce 1935.
Otakar Ostrčil zemřel 20. srpna v Praze,
o čtyři dny později byl pohřben na vyšehradském Slavíně.
Soběslav si svého slavného hosta připomíná nejen touto pamětní síní, která
byla instalována na základě obrazu a fotografií Ostrčilova bytu, ale také příležitostnými koncerty a pomníkem v parku
Zadražilka u Nového rybníka. Nábřeží
Černovického potoka s domem č. p. 269
nese jméno Otakara Ostrčila.
Markéta Kratochvílová (Ústav dějin
umění Akademie věd ČR v Praze)
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

PROGRAM - KD
Pravidelné akce:
Úterý
Středa

Čtvrtek
Pátek

16.00
18.00
13.30
15.30
17.00
17.00
18.00
19.00

Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci!)
Argentinské tango
Senior klub
Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
Loutkářský soubor Kašpárek a kamarádi
DS Komenský
JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866)
Soběslavská chasa mladá

Pátek

7. 6. 17.00 Vernisáž - Nové sklo, výstava je zaměřená na sklo nastupující
generace mladých sklářských výtvarníků a řemeslníků vzdělávaných
na OA, SOŠ a SOU Třeboň, Galerie Hláska
Sobota 8. 6. 12.00 Soběslavské pivní slavnosti, nádvoří KD, vstupné v předprodeji 150 Kč
Pátek 14. 6. 21.00 DS Komenský, Romeo a Julie, divadelní představení, park u Hlásky

JAKUB SMOLÍK
NaroZeNINovÉ
tUrNÉ 2019
S KaPeloU
www.jakubsmolik.cz

Připravujeme a zveme:
Středa 3. 7. – sobota 13.7. SETKÁNÍ S HUDBOU V SOBĚSLAVI – týden koncertů
a příjemných setkání nejen s hudbou…, Galerie v kostele sv. Marka,
KDMS, kostel sv. Vít, kostel sv. Petra a Pavla, letní koupaliště

Produkce:

19:00

Sobota 20. 7. – neděle 21.7. Mezinárodní festival dechových hudeb – Kubešova
Soběslav 2019, náměstí Republiky
Pátek 13. 9. ve 21.00 Anna K. – koncert
živě na nádvoří soběslavského hradu v předvečer Soběslavských slavností,
vstupenky v předprodeji za 350 Kč včetně online prodeje...

Host: Petr Kolář

31. října 2019 – Kulturní dům SoběSlav

Předprodej: vstupenky on-line na www.kdms.cz nebo KD - tel. 724 378 898

TANEČNÍ KURZY 2019
Taneční kurzy povedou opět manželé Alena a Jaroslav Bolkovi
z Milevska. Začínáme v sobotu 7. září od 18 hodin – končíme Věnečkem
7. prosince 2019. Kurzovné je 1 500 Kč. (10 x sobota od 18 – 21 hod.,
Prodloužená 18 – 22 hod., Věneček 18 – 24 hod. tj. celkem 12 sobot).
Můžete se těšit na kurz stolování (není povinný)!
Informace osobně v kanceláři KD nebo telefonicky: 724 378 898, 381 524 261 nebo
e-mailem: jarka.palasova@seznam.cz.

! )

pátek 14. 6. od 21 h
park u Hlásky

KOMORNÍ PĚVECKÝ SBOR

srdečně zve na koncert

Křížem krážem
20. 6. 2019
od 19 h
kostel sv. Marka
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GALERIE HLÁSKA
•

Pátek 7. června od 17.00 hod.
Nové sklo
Studenti OA, SOŠ a SOU Třeboň
- obor Výtvarné zpracování skla

Výstava je zaměřená na sklo nastupující generace mladých
sklářských výtvarníků a řemeslníků.
OA, SOŠ a SOU Třeboň obor Výtvarné zpracování skla
vzdělává své studenty v klasických technikách zušlechťování
skla - malba skla a broušení skla. Dále pak své studenty
vzdělává v ateliérových technikách jako je tavená plastika,
fusink, práce nad kahanem a další.
Základem je ovšem dokonalé seznámení a ovládnutí klasického řemesla našimi studenty
Zde se snažíme zachovat tradiční postupy a tradici vzniklou
v zaniklé sklárně v Chlumu u Třeboně, kde svého času
působilo mnoho špičkových řemeslníků.
Na výstavě můžete shlédnout průřez různými technikami
zpracování skla a různé přístupy k práci se sklem, od
klasického řemesla až po konceptuální umění.
Mgr. Petr Jánský

28. 6.

1. 6. od 13 h

kemp TJ Spartak Soběslav
vstupné 150 Kč, děti do 15 let zdarma
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MŠ DUHA
Na soběslavském náměstí vytvořily děti živou duhu
Mateřská škola DUHA ze Soběslavi připravila druhé květnové úterý hudební dopoledne,
během kterého se představily děti se svými
učitelkami. Šest duhových tříd předvedlo své
krátké hudební vystoupení spolu s tancem
nebo pohádkovou scénkou. Duhová školka si
pro diváky z řad veřejnosti připravila i malé
pohoštění v podobě domácí limonády a lineckého pečiva.
Smyslem akce bylo přinést kulturní a společenské oživení na nově zrekonstruované náměstí. Vystoupení přišli shlédnout nejen rodiče
a prarodiče dětí ze školky, ale přišli je podpořit
i žáci základní školy a děti z mateřské školy
Nerudova. I přes chladné a větrné počasí si děti
akci užily a obohatily se o zážitek vystupovat
na tak velkém „pódiu“, jakým je soběslavské
náměstí.
Michaela Pimperová

MŠ NERUDOVA
Jak si užíváme jarní týdny školního roku 2018/2019?
ny naše maminky připravili „Sedmikrásový den“ na počest oslav jejich svátku. Užili
jsme si sluncem provázenou zahradní slavnost plnou písniček, básniček, tancování
a smíchu.

Ještě než jsme si užívali velikonočních
prázdnin, se třída Sluníčková a Měsíčková zúčastnila soutěže v „Řežábkování“.
Dopoledne jsme společnými silami upekli
řežábkové muffini a odpoledne drželi palce
a netrpělivě čekali na druhý den, až se dozvíme výsledky. Náš netradičně upečený
řežábek získal ocenění a speciální cenu
poroty za „Nejkrásnější řežábek“. Mimo
diplomu jsme dostali i finanční odměnu, za
kterou si děti odhlasovaly, že vyrazíme na
zmrzlinu.
Dne 26. 4. jsme společně s žáky 5.C ZŠ
E. Beneše oslavili „Den Země“. Děti si
pro nás připravily opravdu pestrý program
plný úžasných zážitků – třídili jsme odpad,
malovali, odpovídali na zajímavé otázky
a dokonce se učili pečovat o živé tvorečky – králíčky a morče. Moc děkujeme za
navázanou spolupráci a doufáme, že to
nebylo naposledy, kdy jsme se u nás ve
školce potkali. Rovněž děkujeme za možnost navštívit Sběrný dvůr v Soběslavi
a za přínosnou přednášku o třídění odpadů.
V závěru dubna jsme si užili čarodějnický
rej a vidět jste nás mohli i při průvodu náměstím.

V polovině května jsme u zápisů přivítali
nově příchozí budoucí předškoláky, na které se už teď moc těšíme.

V úterý 7. 5. navštívila naše Kytičková
třída senior-dům v Soběslavi, aby svým
vystoupením potěšila přítomné babičky a
dědečky, kteří si s námi známé písničky
s chutí zazpívali. Mezigenerační setkávání se opět ukázalo jako skvělý přínos pro
všechny zúčastněné. 9. 5. jsme pro všech-

Dne 18. 5. se uskutečnil již třetí ročník
akce „Putování do lesa Svákova za strašidlem Doudlem“, který naše MŠ pořádá
ve spolupráci s KDMS. Sobotní dopoledne jsme si tak užili v duchu úžasného
dobrodružství. Děkujeme všem, kdo přišli
a těšíme se zase za rok. Třída Sluníčková
a Měsíčková vyrazila 22. 5. na výlet vlakem do Roudné a zpět. Součástí výletu
byly i návštěvy v železničních stanicích
Roudná a Soběslav. Za zprostředkování
výletu a příjemnou společnost děkujeme
panu V. Kovářovi. A na závěr děkujeme
Divadlu Zvoneček za celoroční úžasné návštěvy s jejich velmi originálně zpracovanými pohádkami. Na rozloučenou to byla
pohádka Sůl nad zlato.           
Kolektiv MŠ
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ZŠ E. BENEŠE
Den Země
Pátek 26. dubna byl na naší škole
nesen v duchu oslav Dne Země.
Pro 1. a 2. ročníky si Lesy ČR
připravily zajímavý program.
Děti si vyzkoušely měřit výšku
a šířku stromu, poznávaly stromy a také se dozvěděly plno
zajímavých informací o zvířatech. Třetí ročníky se vydaly do
sběrného dvora, kde je čekala
prohlídka a vyprávění o třídění
odpadů a následném zpracování. Děti z pátých tříd si naopak
zkusily orientaci podle mapy.
Musely najít několik stanovišť,
na kterých je čekaly připravené
úkoly týkající se přírody a ekologie.
Starší děti z osmých ročníků se
zúčastnily programu, který se
skládal z komentované procházky po Svákově se zástupci Lesů
ČR a zároveň sběru odpadu, kterého sesbíraly opravdu dost.

Velikonoční jarmark
Velikonoce jsou každoročním svátkem jara, ale také časem
tvoření. Naše škola proto uspořádala velikonoční jarmark,
kde svou kreativitu a um mohli ukázat rodiče, ale i děti svými
výtvory. Návštěvníci měli možnost zakoupit si krásné ručně
dělané výrobky a ochutnat po domácku dělané dobroty různého druhu.

Tradičně proběhla v tento den
i školní soutěž ve sběru papíru.
Vyhodnoceni byli tři nejpilnější sběrači na 1. i na 2. stupni a
tři třídy z každého stupně, které nashromáždily nejvíce papíru. Celkem bylo letos sebráno
13 750 kg papíru. Děkujeme
všem, kteří na školní dvůr přinesli jakékoli množství starého
papíru a žákům 9. tříd za zajištění sběru.
ZŠ E. Beneše

Cílem této akce bylo především pomoci. Peněžní částka, která
se prodejem výrobků vybrala, činí 40 000 Kč a byla použita
na dobročinné účely.
Velké díky za organizaci a snahu patří paním učitelkám
Mgr. Martině Šonkové a Mgr. Petře Kluzákové, ale samozřejmě i všem rodičům, dětem a ostatním pedagogům, kteří se na
této akci podíleli.
Mgr. Lucie Hovorková

ŽÁCI ZMĚŘILI SVÉ SÍLY V BRANNÉ SOUTĚŽI
Ve středu 24. dubna 2019 proběhla
v Soběslavi oblastní soutěž žáků 2. stupně
základních škol ORP Soběslav.
Soutěž organizovala ZŠ Soběslav, tř. Dr. E.
Beneše ve spolupráci s městem Soběslav.
Zúčastnilo se jí celkem 16 šestičlenných
týmů z pěti základních škol ze Soběslavi,
Veselí nad Lužnicí a Tučap. První družstvo
odstartoval v 8,30 h na místním letišti
ředitel pořádající základní školy Mgr.
Vlastimil Říha. Závodníci poměřili své
síly na trase dlouhé cca 3 km a otestovali
své dovednosti plněním různých úkolů na
deseti stanovištích: lanová lávka, orientace
na mapě pomocí buzoly a odhad vzdálenosti
ve volné přírodě, člunkový běh, transport
raněného, střelba ze vzduchovky na
sklopné terče, hod kriketovým míčkem na
cíl, topografické a turistické značky, odhad
vzdálenosti, poskytování první pomoci,
překonání řeky na raftu. Cíl závodu byl
v kempu TJ Spartak Soběslav.
V závěru soutěže si žáci ověřovali také
své znalosti ze zdravovědy a poskytování
první pomoci, kdy měli ošetřit svého těžce
zraněného spolužáka.
První místo v soutěži s celkovým časem

53 minut a 57 vteřin obsadil tým E ze ZŠ
Blatské sídl.,Veselí nad Lužnicí s náskokem
osm minut před druhým místem týmu A ze
stejné ZŠ. Třetí místo získali Skauti ze ZŠ
Komenského, Soběslav.
Vítězné družstvo postoupilo do krajského
kola soutěže, která se konala 24. května
v Českých Budějovicích.

Vítězové branné soutěže obdrželi diplomy
a hodnotné věcné ceny, mezi nimiž byly
publikace Pohledy soběslavské nebo Jižní
Čechy a dárkové tašky. Ceny na místě
předal místostarosta města Mgr. Pavel
Linter. K její organizaci se redakci vyjádřily
Irena Klečatská a Ing. Marie Lustová
z odboru OOSM: „Soutěž hodnotíme
velice pozitivně. Záměrem branné soutěže,
vyhlášené ředitelem Krajského vojenského

velitelství v Českých Budějovicích, bylo
„zvednout děti od počítačů“, s cílem
rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků
v občanské výchově a připravovat občany
k obraně státu. Z odezvy soutěžících je
patrné, že žáky toto téma oslovilo a je
vidět jejich nadšení a zápal pro soutěž.
Z pohledu zaměření hodnotíme soutěž jako
velmi přínosnou. Chtěli bychom velice
poděkovat organizátorovi závodu Mgr.
Vlastimilu Říhovi za skvělou přípravu a
organizační zabezpečení celé akce.
Děkujeme Ing. Bohumíru Ctiborovi,
předsedovi Aeroklubu Soběslav za pomoc
při organizaci závodu a poskytnutí
zázemí na letišti, TJ Spartaku Soběslav za
poskytnutí prostoru a zázemí na Plovárně,
HZS Soběslav za pomoc při překonávání
řeky na raftu, a to po celou dobu závodu
a společnosti Fontea, a.s., Veselí nad
Lužnicí, která poskytla sponzorský dar. Dík
patří i všem ostatním, kteří se na soutěži
podíleli.“
Soutěž přišly zhlédnout a podpořit
závodníky v cíli i předškolní děti z obou
mateřských škol v Soběslavi.
-min-
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ZŠ KOMENSKÉHO
Fotbalové stříbro ze Soukeníku
Suverénně si vedli starší chlapci na fotbalovém okresním kole na Soukeníku. V základní skupině nedali
žádnému soupeři ani sebemenší šanci a bez jediné
obdržené branky neokusili porážku. Ve finálové části nejdříve smolně remízovali 1:1 se ZŠ Zborovskou
a posléze jednoznačně zvítězili nad Tučapy 3:0. Od
celkového vítězství a postupu na krajské kolo nás tak
v závěru dělila pouze vyšší výhra ZŠ Zborovské nad
Tučapy. Postup na kraj tak byl velice blízko, ale i druhé místo je velkým úspěchem a hlavně předvedená
hra zaslouží velkou pochvalu.
Sestava: Mráz Tomáš – Vácha Ondřej, Valeš Viktor,
Nejedlý Jan, Novotný Lukáš, Petrásek Filip, Štefan
David, Vyškovský Martin, Frýda Jan, Vokatý Lukáš.

Vladimír Máca

Zábavné velikonoční dopoledne v 1.A
Ve středu 17. dubna nám děti z 1. A dokázaly, jak umí být šikovné. Nejprve si poskládaly puzzle s velikonočními zajíčky, složily rozbitá
vajíčka s číslicemi, vyzkoušely si, jestli zvládnou velikonoční pracovní list. V počítačové učebně zdatně plnily matematické úkoly. Pak
je čekal asi nejtěžší úkol dne, a to upéct velikonoční linecké cukroví. Přesto, že byly v naší kuchyňce poprvé, tak se tohoto úkolu zhostily
na výbornou. Poslední vyučovací hodinu dostaly pracovní list „Jarní vycházka“, kde měly například zjistit, jak voní květina nebo najít
zvíře, které leze, plave, běhá a létá. Líbilo se jim, že sluníčko dokáže pohladit jejich tváře a také si zahrály na klíčící semínko. Dopoledne
nám rychle uteklo a všichni jsme si na závěr spokojeně popřáli pěkné Velikonoce.
Ilona Klimešová

DDM
informace z DDM
MO ČRS a DDM Soběslav zvou děti
do 15 let na tradiční Rybářské závody,
které se konají v sobotu 1. 6. v areálu MO ČRS Na Brousku. Registrace
soutěžících od 6.00 hodin, zahájení
rybolovu v 7.00 hodin. S sebou si vezměte vlastní
rybářské náčiní. Občerstvení  pro účastníky je zajištěno.
V pondělí 3. 6. pořádáme Šachový turnaj pro děti,
který je určen pro začátečníky i pokročilé hráče.  
Turnaj se koná od 15.00 hodin v DDM. Přihlášky
předem.
DDM nabízí poslední volná místa na příměstské tábory v termínu od 8. do 12. 7.
a od 15. do 19. 7. Bližší informace v DDM nebo na
www.ddmtabor.cz v sekci „TÁBORY“.
Upozornění: Činnost zájmových kroužků v letošním školním roce bude ukončena v týdnu od
3. do 7. 6. Přihlášky do zájmových kroužků na školní rok 2019-2020 budou k dispozici od poloviny
června v DDM. Přejeme všem dětem krásné prožití
letních prázdnin a budeme se těšit v novém školním
roce na shledanou.                  Jaroslava Kohoutová

SOBĚSLÁVKA
Tereza Říčanová a její workshop
Obrazy světa v knihovně
Druhé z letošních autorských
čtení jsme se
rozhodli věnovat
především
dětem. Pozvání přijala Tereza Říčanová,
autorka například Kozí knížky nebo
Noemovy archy. Své knihy sama píše
i ilustruje. Do Soběslavi přiveze kromě knih i workshop Obrazy světa, při
kterém si budete moct rozstříhat knihu a složit z ní vlastní svět.
Čeká na vás tedy autorské čtení, stvoření vlastního světa i třeba diskuse
s originální autorkou dětských knih.
Přijďte do soběslavské knihovny ve
středu 19. června v 17 hodin, pokud
nám bude přát počasí, strávíme příjemný čas na terase.

Za Soběslávku Martina Plátová
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RC SOBÍK

Zhubly jsme 21,3 kg a 69,5 cm

Jak už jsme v předchozí Hlásce zmiňovali, od 23. dubna do
17. května probíhala Sobíkova jarní výzva. Do výzvy se
přihlásilo osm maminek. Pro
maminky byl vytvořen speciální program, který zahrnoval
jídelníček, relaxační chvilky
a každodenní pohybové aktivity. U všech činností mohly maminky mít u sebe své ratolesti.
Všechny maminky bych touto
cestou chtěla moc pochválit,
protože byly opravdu důsledné
a akční. Výsledky vypovídají
za vše. Celkem se maminkám
podařilo za tuto krátkou dobu
zhubnout 21,3 kg a na obvodech celkem 69,5 cm. Nešlo o
žádné hladovění, proto maminkám nehrozí žádný jojo-efekt.
Jen jsme si společně ukázaly
cestu, jak na to, aby člověk
mohl skloubit zdravý jídelníček a pravidelný pohyb s rodinou. Přeju maminkám, aby jim
nově nastavený režim zdravého
životního stylu vydržel a předávaly ho dál svým dětem. Sobíkova výzva nám potvrdila, že

pokud mají maminky možnost
mít u sebe děti během cvičení,
nebrání jim už žádné výmluvy
dosáhnout nejlepších výsledků. Akce byla opravdu moc
vydařená a věřím, že si ji brzy
společně zopakujeme.
A co jsme si pro vás připravili na červen? Jako první akci
plánujeme neobyčejný piknik
pro rodiny s dětmi v rámci
oslavy Dne dětí. Maminky se

budou moct pochlubit oblíbeným rodinných pohoštěním pro
ostatní, pro děti bude připraven
malý program s tvořeníčkem a
na rodiče bude čekat nejedno
překvapení. Jelikož je celá akce
závislá na počasí bude termín
ještě upřesněn. S blížícím se
létem nás také čeká stěhování
do nových prostor a zároveň
přípravy na příměstské tábory,
proto pravidelný program

v červnu bude probíhat pouze  
do 14. června. Proto si maminky zkontrolujte permanentky
a nezapomeňte si včas lekce vyčerpat. Všechny akce jsou opět
aktualizovány na našich facebookových a webových stránkách. Přejeme všem rodinám
krásné letní měsíce.
Za kolektiv RC Sobík
Iva Čejková

Maminky pro Sobík
Milí čtenáři,
Rodičovské centrum Sobík v současné době sdružuje 85 maminek
a jejich dětí. Pořádá pravidelné aktivity, jako jsou Pohybové hrátky pro nejmenší, cvičení s kočárky, těhotenské cvičení a večerní tvoření pro maminky. Jednorázové akce jako Burza oblečení,
hraček a knih, Čertovská nadílka, pobyt pro maminky a tatínky
s dětmi a mnoho jiného.  Právě díky rozmanitému, vždy perfektně připravenému programu s využitím hraček a různých pomůcek, se naše děti psychomotoricky a sociálně rozvíjí v kolektivu
svých vrstevníků. Sobík je však důležitý i pro nás maminky, neboť
se můžeme společně setkávat, vyměňovat si zkušenosti, radosti
a strasti mateřství.
Členská základna se dlouhodobě rozrůstá a lze očekávat další
nárůst členů vzhledem k faktu, že podobná centra v okolí Soběslavi
zanikají. Rády bychom do našeho kolektivu přivítaly další ma-

minky s dětmi ze Soběslavi a přilehlých obcí.
S velkou nadějí proto očekáváme nový přislíbený prostor v budově na náměstí Republiky č. p. 1. Jako rodiče bychom byli městu
Soběslav velmi vděčni za podporu a rozvoj tak žádané organizace.
S podporou města by se Soběslav mohla pyšnit unikátním rodičovským centrem.  
Rády bychom poděkovaly a s úctou a pokorou uznaly práci naší
lektorky cvičení, organizátorky všech akcí Sobíku a kamarádky
v jedné osobě Ivě Čejkové, která se nám snaží za současných
podmínek tvořit komfortní prostředí, se stoprocentním nasazením,
pílí, pozitivní energií a je pro nás všechny velmi inspirativní.
V neposlední řadě bychom rády poděkovaly zastupitelům města
Soběslav, kteří reagují na naše prosby o poskytnutí nových větších
prostor.
Kolektiv maminek RC Sobík
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH SOBĚSLAV
Stálé oblibě seniorů ze
Soběslavi a okolí se těší
organizace Svazu tělesně
postižených. Na letošní výroční
schůzi, která se konala 25. dubna v malém sále kulturního
domu, se dostavilo 82 členů.
Za to, že se naše organizace
stále
rozrůstá,
můžeme
poděkovat městu Soběslav
a okolním vesnicím za jejich
pravidelné finanční příspěvky.
Velkou zásluhou na tom má
i náš výbor, který se stará
o zajímavou náplň činnosti.
Letos nás
program:

čekal

bohatý

Paní  učitelky z mateřské školky Duha připravily s dětmi
krásné vystoupení. Děti nám

zazpívaly, zatancovaly a roztleskaly celý sál.
Dále jsme vyslechli zajímavou
a poučnou přednášku tiskového
mluvčího Jihočeské policie
Miroslava
Doubka.
Byla
zaměřena hlavně na bezpečnost
seniorů v silničním provozu
a na správné vybavení kola.
Potom nám vysvětlil i to, jak
se máme chránit před různými
podvodníky, kteří chodí po
domech a snaží se seniory
okrást. Doložil to i skutečnými
případy, které se staly.

organizaci vede paní Alena
Antoláková. Schází se jednou
týdně, jeho náplňí jsou tělesná
cvičení a hry na posilování paměti. Klub pořádá i samostatné
výlety. Letos pojedou na zámek
Konopiště a na Čapí Hnízdo.
U paní Domové a Vavřínové
se můžeme hlásit na zájezdy do
termálů ve Velkém Meděru na

Slovensku, které jsou pořádány
2x ročně.
Závěrem programu nás čekalo
bohaté
pohoštění,
které
připravily i s obsluhou naše
členky. Děkujeme.                                                                                                  
Milada Stejskalová

Potom nás Jiřina Sýbová seznámila s výlety, které budou
v červnu na zámek do Dačic
a v srpnu na divadlo s otáčivým hledištěm do Týna nad
Vltavou. Klub seniorů při naší

Soběslavák se pyšní dvěma tituly mistra světa
mička. Asi to je takový osud nebo co, že
jsem ho získal napoprvé právě s těmito ptáky. Mám z toho obrovskou radost, protože
jsem poprvé vystavil a hned takový úspěch.

Jsou nejen sportovní odvětví, kdy jedinci
získávají tituly světových nebo evropských
šampionů. I ve světě chovatelů se pořádají různé soutěže a šampionáty drobného
zvířectva. Člen ZO ČSCH Soběslav přítel
Martin Papač se na sklonku roku 2018 poprvé v životě zúčastnil mistrovství světa
chovu papoušků – neofém modrohlavých
v holandském Zwolle a reprezentoval nejen organizaci, ale i naše město s velkým
úspěchem a to ziskem dvou titulů mistra
světa a jednou bronzovou medailí.

Jaké máš chovatelské cíle a sny do budoucna?

Nesmím zapomenout na další úspěch a to
na výstavě zebřiček v Polsku, kde se stal
několikanásobným polským šampionem a
získal ocenění za nejkvalitnější zebřičku
výstavy – s titulem šampion výstavy. Martinovi děkuji za celou naší základní organizaci, které dal největší dar k loňskému
výročí 95 letům od založení. Je to největší
úspěch v historii naší organizace.
Kdy a jak jsi začal s chovatelstvím?
Začal jsem v pěti letech, nyní je mi 26. Viděl jsem u strýce andulky, které právě přesouval ze zimoviště ven. Bylo to někdy na
jaře. On choval pouze žluté andulky a jedna tam byla tmavě modrá žlutohlavá opalinová samička. Ta mě učarovala, asi proto,
že byla odlišná od ostatních. Strýc se mě
zeptal, jestli ji chci, tak ať si ji vezmu. Andulku jsem umístil k babičce a dědovi do
kuchyně. Samozřejmě bordel létal všude,

takže to nebylo ideální. Po půl roce jsem
jí donesl samečka a obyčejná klec už byla
malá. Rodiče mi udělali voliéru 2x1,5x1
metr.
Nyní jsi získal titul dvojnásobného mistra světa a jednou bronz. S jakými exoty
to bylo?
Asi to zní až neuvěřitelně, ale bylo to s neofémou modrohlavou - modrým běloprsým
samcem a modrým fialovým opalinovým
samcem. Třetí místo získala přírodní sa-

Určitě výstavní chov zebřiček, který mě
doslova pohltil. Samozřejmě neofémy, protože ty mají své kouzlo a i když to s nimi
někdy není snadné, tak jsou to úžasní a nenahraditelní ptáci. Pak bych si chtěl začít
budovat zařízení na větší papoušky. Nějaké
mutace australských papoušků. A pak chci
chovat kakady. Mým snem byl vždy kakadu inka, ty si určitě pořídím a pak černí
kakaduové. Především kakadu žlutouchý
a palmový. Ti jsou úchvatní. Mým snem
bylo stát se mistrem světa, tak to už se mi
podařilo. Nicméně chci vystavovat dál a
získat více titulů. Mým vzorem je v tomto pan Groda, u kterého mě fascinuje jeho
obětavost a zarputilost a moc si ho vážím.
Martine, děkuji Ti za rozhovor v Tvém chovatelském zařízení. Gratuluji Ti k velkým
úspěchům, děkuji za reprezentaci nejen ZO
ČSCH Soběslav, ale i města Soběslav a do
chovné sezony 2019 Ti přeji mnoho krásných odchovů.
Martin Nechutný
předseda ZO ČSCH Soběslav
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Policejní zápisník duben 2019
•

•

•

•

•

•

Zatím neznámý pachatel počátkem dubna posprejoval
autobusovou zastávku u pozemní komunikace E 55 v katastru obce Roudná, čímž způsobil obci Roudná škodu
v celkové výši  3.000,-.
Pachatel si ve dvou případech zapůjčil vibrační pěch
a bourací kladivo, nájemní smlouvou se zavázal stroje
vrátit, což do dnešního dne neučinil a provozovateli tak
vznikla škoda ve výši 110.356,-.
11.04.2019 došlo neznámým pachatelem k vloupání do
osobního vozidla Škoda Fabia v obci Roudná, ze kterého
pachatel následně odcizil notebook zn. HP, který byl odložený na sedadle spolujezdce. Dále bylo z vozidla odcizeno originální autorádio. Poškozenému tak vznikla škoda
v celkové výši 4.500,-.
Neznámý pachatel dne 12.04.2019 posprejoval cihlovou
zeď hřbitova v Soběslavi, kdy na ni nastříkal černým
a zeleným sprejem celkem tři nápisy o celkové ploše cca
11 metrů čtverečních. Škoda, vzniklá městu Soběslav, je
vyčíslená na  částku 8.540,-.
Dne 13.04.2019 byla hlídka OO PČR Soběslav vyslána
k nehodě motorového vozidla zn. Renault, mezi obcemi
Roudná – Klenovice. Značně zdeformované vozidlo při
příjezdu hlídky hořelo a řidič byl stále uvnitř vozidla.  Do
příjezdu vozidla HZS bylo vozidlo hašeno hlídkou a přítomnými svědky, čímž jim, touto cestou, PČR děkuje. Po
příjezdu HZS byl požár uhašen, nicméně osádkou ZZS
byla konstatována smrt řidiče.
Dosud neznámý pachatel dne 27.04.2019 neoprávněně
vnikl, bez užití násilí, do bytu poškozeného na sídl. Svákov, kde následně odcizil z nočních stolků finanční hotovost a způsobil tak poškozenému škodu v celkové výši
25.000,-.
nstržm. Jana Štecová

Letní festival Footfest 2019
to je nejkvalitnější
československý line-up!
18. – 20. 7. 2019 proběhne 15. jubilejní ročník festivalu Footfest v Želči u Tábora! Tentokrát se můžete těšit na celé tři dny
muziky a tři stage. Vystoupí přes čtyřicet kapel a mezi nimi
budou domácí i zahraniční interpreti. Na stage se, mimo jiné,
vystřídají Olympic, David Koller, Škwor, Vypsaná fixa, Mig 21,
Traktor nebo třeba legendární španělská kapela SKA-P, která je
možná nejznámější ska-punkovou kapelou vůbec. Kromě kapel
se můžete těšit na tradiční fotbalový turnaj, festivalovou seznamku a další bohatý doprovodný program pro děti i dospělé.
Na našem festivalu se určitě nudit nebudete! Info o předprodeji a seznam kamenných prodejen naleznete na: www.footfest.cz/obchod, nebo v síti TICKESTREAM.
Nina Cibulková

DEN TECHNICKÝCH SPORTŮ
Letadla, kynologové, automobily, soutěže pro
děti, army a airsoft stan, seskoky parašutistů,
hasičská technika, potápěči.
1. června 2019
10 - 17 h
letiště Soběslav
Pohodový den na letišti
s občerstvením a zábavou

červen 2019

GASTRO AKCE
V RESTAURACI
ČERNÁ KOČKA
ve 2. pololetí 2019
Spolek přátel Soběslavské pekárny – Černá kočka pořádá v druhém pololetí roku
2019 zajímavé gastro akce, které se konají
v restauraci Černá kočka, Protifašistických
bojovníků 139, Soběslav. Bližší informace
o akcích lze nalézt na webových stránkách
www.klubck.cz
•

pátek 6. 9. Jsou rostliny k jídlu?
Přednáška specialisty spojená s vegetariánskou kuchyní/ (vstupné)

•

pátek 11. 10. Soutěž o nejlepší sulc
Pouze pro účastníky soutěže

•

sobota 12. 10. O chlebu a pivu
Mezinárodní den chleba/ (vstupné)

•

sobota 9. 11. Zajímavosti ze staročeské kuchyně. Vaří kuchaři ze staré
gardy/ (vstupné)

•

pátek 13. 12. Jídla na Štědrý večer
trochu jinak/ (vstupné)
Spolek přátel Soběslavské pekárny

19

VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE
• Úterý 4. června
SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN
– IRENA DOUSKOVÁ
Autorka básnické sbírky Pražský zázrak
(1992) a románů Hrdý Budžes (1998),
Oněgin byl Rusák (2006) a Darda
(2011). V roce 2018 jí vyšla poslední
novela Rakvičky. Městská knihovna od
18:30 hodin, vstupné: dobrovolné.
• Středa 5. června
MIROSLAV DONUTIL: PTEJTE
SE MĚ NA CO CHCETE, JÁ NA CO
CHCI ODPOVÍM
ONE MAN SHOW úspěšného českého
herce. Velký sál KD od 19 hodin, vstupné: 390 Kč. Předprodej vstupenek též
přes: www.ticketportal.cz.
• Pátek 7. června
VERNISÁŽ UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2019
Vernisáž sochařské výstavy v exteriérech města. Letos se můžete těšit na
uměleckou graffiti malbu od Michala
Škapy v jezírku za kulturním domem.
Dále bude ve Veselí vystaveno sousoší od Vojtěcha Trochy s názvem Gauč
a křeslo v parku u kulturního domu. Výstava potrvá do září 2019. Po vernisáži
Umění ve městě bude následovat koncert pěveckého sboru Anonym Voice

ze Soběslavi (u jezírka za KD od 19 h).
Park u KD od 18 hodin, vstupné: zdarma.
Pátek 14. a sobota 15. června
VESELSKÉ SLAVNOSTI
Tradiční městské slavnosti. Letos se
můžete těšit např. na Kamila Střihavku
a Leaders, Malina Brothers, Wanastowi
Vjecy revival, Lake Malawi, Markétu
Konvičkovou s kapelou, Vlastu Horvátha s kapelou, Czech-It, Covertrio+,
Keltain, i naše stálice Wohryzek band
a Marka Mácu Cihláře s Cihelnou. Pro
děti vystoupí Krejčík Honza, nebudou
chybět soutěže a recesistické akce včetně tradičních Jízda z kopce na čemkoli,
Plavba netradičních plavidel, dále Soutěž o nejlepší guláš a další gastronomické soutěže. Náměstí T. G. Masaryka,
park za KD a Sportovní areál TJ Lokomotiva. Vstupné: zdarma.
• KONCERT VESELSKÉ
OZVĚNY 2019
Účinkují veselský Chrámový sbor
a Nokturno Sezimovo Ústí. Kostel Povýšení sv. Kříže Veselí nad Lužnicí od
19 hodin, vstupné: dobrovolné.
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.

SOBĚSLAV MÁ NOVÝ ANTUKOVÝ KURT
ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA
BURZU A TRHY

2. 6. 2019

od 7 do 11 hod
areál chovatelů

K nákupu drobného zvířectva, farmářských
produktů a chovatelských potřeb.

SETKÁNÍ ANONYMNÍCH
ALKOHOLIKŮ
každé úterý od 18 hodin
na faře ČCE v ulici 28. října
kontaktní osoba - Bohuslav,
Tel. 602 126 685

Rekonstrukce tenisového kurtu v Soběslavi je
hotová a byla podpořena
dotací Jihočeského kraje z dotačního programu
Podpora sportu, opatření
Rekonstrukce a opravy
sportovišť.
Původní asfaltový povrch
kurtu byl 12 let starý, ve
značně poškozeném stavu a již nebylo možné ho
opravit. V rámci rekonstrukce vznikl nový antukový povrch hrací plochy
a stávající oplocení bylo
doplněno o dvoukřídlou bránu. Dále došlo k
přeložení čerpací jímky
splaškové kanalizace a
zřízení nové vodovodní
přípojky. Rozměry tenisového kurtu nově odpo-

vídají pravidlům tenisu
pro pořádání sportovních
utkání. Byl tak naplněn
hlavní cíl projektu, to je
zkvalitnění sportovních
aktivit ve městě Soběslav,
zlepšení herního požitku
ze hry a kapacitní navýšení hracího času. Neméně důležitým přínosem
je vytvoření komfortnějšího prostředí pro hráče

tenisu a zvýšení využití
tenisového kurtu všemi cílovými skupinami
obyvatel včetně osob se
zdravotním postižením.
Projekt s celkovými náklady 894.323,10 Kč byl
realizován na jaře 2019,
dotace Jihočeského kraje
činí 200 000 korun.
-min-
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Olympijský den letos oslaví běháním i Soběslav
T-Mobile Olympijský běh, podle ocenění Českého atletického svazu nejlepší běžecká akce loňského roku, zamíří opět i do
Soběslavi. Akce se uskuteční ve středu 19. června 2019, kdy
přesně v jeden okamžik oslaví společně více než 80 tisíc běžců na
80 místech po celé České republice mezinárodní Olympijský den.

V rámci T-Mobile Olympijského běhu účastníci neběží pouze pro
sebe, část ze startovného jde na podporu charitativní činnosti České olympijské nadace, jež umožňuje sportovat dětem ze sociálně
znevýhodněných rodin. V roce 2018 bylo České olympijské nadaci takto darováno přes 350 000 Kč.

Olympijská myšlenka prostřednictvím běhu ožívá přes třicet let
a může u toho být každý. Stačí běžecké boty a chuť vyrazit na
připravené trasy. Po celé zemi se uskuteční více než 80 běhů. Mezi
nimi nebude již potřetí chybět ani běžecký závod v Soběslavi, který nabídne trasu na 6,7 kilometrů, připraven bude i závod pro děti.

Registrace do všech závodů probíhají na www.olympijskybeh.cz,
kde najdete také veškeré podrobné informace k celému olympijskému dni. Za organizační tým Rozběháme Soběslav,
Marcela Procházková

Ač se bude běhat na osmdesáti místech v celém Česku, budou mít
závody jedno společné – a to start z éteru Českého rozhlasu Radiožurnál. Všechny běhy se konají jako oslava celosvětového Olympijského dne, tedy výročí založení Mezinárodního olympijského
výboru. Do Česka přinesl myšlenku Olympijských běhů už v roce
1987 legendární běžec Emil Zátopek.
„Za vším stojí myšlenka, že by se každý měl pohnout a jít si zasportovat. A kdy jindy než právě v den, kdy oslavujeme olympismus, sport a zdravý pohyb,“ říká Petr Graclík, generální sekretář
Českého olympijského výboru. „Akce je letos o to významnější, že
si připomínáme kromě 125 let založení Mezinárodního olympijského výboru také 120 let od počátků Českého olympijského výboru,“
doplňuje Graclík.

Kemp TJ Spartak Soběslav
Závody dětí 16 h
Hlavní závod 17 h

Úspěšný závěr sezony stolních tenistů DDM Soběslav
z jihočeských stolních tenistů. 7. 4. vyhrál
krajský přebor starších žáků, 8. 5. turnaj
TOP starších žáků a celkově obsadil 1.
místo na žebříčku starších žáků Jihočeského kraje. V této kategorii bude reprezentovat Jihočeský kraj na Letní olympiádě dětí
a mládeže v červnu v Liberci.

Na konci března byly ukončeny dlouhodobé soutěže stolních tenistů v Jihočeském kraji a okrese Tábor. Družstva DDM
Soběslav v nich uhájila dobré pozice.  
A-družstvo mužů obsadilo výborné 4. místo v Jihočeské divizi mužů v sestavě Ladislav Dobiáš, Tomáš Hložek, Filip Vondruška, Arnošt Pražák, Kamil Barták a Vít
Sechovec.

Příští sezonu dojde v oddílu ke značným
změnám. Pokud se nepodaří získat 3. ligu
mužů, z oddílu zřejmě odejdou mladíci Ladislav Dobiáš a Tomáš Hložek. Zbylí členové se budou snažit uhájit současné pozice v divizi mužů a v dalších soutěžích, což
bude jistě nelehký úkol.

B-družstvo pod hlavičkou Veselí nad
Lužnicí obsadilo 5. místo v Krajské soutěži v sestavě Kamil Barták, Petr Matějů,
Jaroslav Sedlický, Josef Holub, Martin
Holub a Vít Sechovec. Konečně C-družstvo obsadilo v Okresním přeboru pěkné
3. místo v sestavě Josef Holub, Martin Holub, Martin Novotný, Oldřich Vondruška,
Pavel Hložek a Jiří Cvach. Všechna tato
umístění jsou vizitkou dobré práce v našem
oddílu.
Výborných výsledků dosáhl na turnajích
mládeže starší žák Ladislav Dobiáš. Na
žebříčku ČR skončil na 12. místě, nejlépe

Členové oddílu tímto děkují sponzorům
Jednota OD Tábor, Banes Soběslav a Sapservis Soběslav, dále městům Soběslav
a Veselí nad Lužnicí za příspěvky na činnost a zejména zřizovateli DDM Tábor za
materiální podporu své činnosti.
Ladislav Dobiáš jako vítěz turnaje TOP ve
Vyšším Brodě.

Pavel Hložek, předseda oddílu
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FLORBAL - 2. liga juniorů

CODA na Mia Festivalu

Naším hlavním sezonním cílem byl rozvoj týmu i individualit s výhledem do juniorské, potažmo mužské soutěže. Vše mělo vycházet z velmi dobré docházky a příkladné aktivity a to včetně letní
přípravy. Už před začátkem sezóny jsme chtěli odehrát co nejvíce
utkání, abychom se dostali do zápasového tempa, a nepodcenili tak
první kola ligy juniorů, která pro nás byla, po kategorii dorostu,
malou neznámou. Bohužel rozdíl těchto dvou kategorií byl pro nás
markantní. Pro náš velmi mladý tým to byly zkušenostní zápasy
se silovým mužským pojetím florbalu, kdy aktivní kombinační hra
byla převálcována prostou silou a důrazem v osobních soubojích.
Do sezóny jsme tak bohužel vstoupili sérií proher. Některé vyrovnané zápasy jsme prohráli v posledních minutách, ve kterých jsme
po sobě v trenérském týmu vrhali jen nevěřícně pohledy. Podzim
byl pro nás utrápený a první bodový zisk nastal až v půlce listopadu, kdy jsme dokázali ve dvou zápasech proti silnějším soupeřům
remizovat. Po Novém roce bylo vidět zlepšení – Vánoce evidentně
prospěly všem, hlavně po psychické stránce. Kluci byli „schopni“ ukázat vysoké nasazení v zápasech, precizní plnění taktických
pokynů i herní řešení situací a vyvarovat se dosavadní chybě a to
„přepnutí“ v posledních minutách zápasu do úsporného módu. Druhou polovinu sezóny tak dokázali kluci přehrávat týmy z předních
příček tabulky a zlepšit si tak nejen osobní statistiky, ale odlepit
se i jako tým ode dna tabulky. Nemůžeme opomenout na vynikající zákroky našich gólmanů Honzy Nejedlého a Vládi Petržilky,
kteří mezi třemi červenými tyčkami doslova kouzlili, a byli velkou
oporou v důležitých zápasech. Junioři nakonec dosáhli dobrého výsledku a herně se zase posunuli o obrovský kus dál. Někteří z nich
sbírají zkušenosti už i v kategorii mužů, kde zrají po boku krajských
přeborníků především technicky.

Ve středu 8. 5. se taneční skupina Coda vydala na taneční
soutěž Mia Festival do Českých Budějovic. Vyrazilo celkem
pět odhodlaných tanečních týmů a všechny dosáhly skvělých
výsledků.
První místo v dětské kategorii 5 – 6 let získaly ty nejmenší
s choreografií Píseň sirén a domů si odvezly zlaté medaile.
V kategorii 7 – 9 let jsme měli silné zastoupení. Odvezli jsme
si domů zlaté (chor. Andromeda) a bronzové (chor. Who are
you?) medaile a diplom za 4. místo (chor. Little Joys).
V kategorii 14 – 16 let jsme byly zastoupeny hlavní věkovou kategorií, která si domů odvezla také zlato! Kromě toho
se tanečnicím této skupiny podařilo, stát se královnami Mia
Festivalu. To znamená, že s choreografií Lost your way se staly absolutními vítězkami této kategorie a porazily celkem 29
choreografií!
Všechny tyto choreografie postoupily do pražské Lucerny na
finále České republiky, které se koná 26. 5. Už teď se těšíme
na další výkony a zkušenosti.
Za HVK Coda – Veselí nad Lužnicí, Michaela Hybšová

Do další sezóny si přejeme stabilizovat výkony a pokračovat na
stejné vlně, na jaké jsme letošní sezónu ukončili. Příští rok bude na
juniory připadat ročník 2001-2002, s tím, že máme spoustu ročníků
ještě dorosteneckých (2003-2004). Hlavní cíl do sezóny bude opět
totožný, a sice maximální rozvoj hráčů, být kromě „florbalovosti“
také silnější v osobních soubojích a především mít ze hry dobrý
pocit, i když se prohrává.
Závěrem bych chtěla velmi poděkovat všem hráčům, rodičům, fanouškům, sponzorům a celému realizačnímu týmu. Stejně jako loni
hodnotím pozitivně obrovský klubový potenciál. Pokud spolu parta
kluků vydrží i do budoucna, může soběslavský mužský florbal pokračovat ve stopách letošního úspěchu, kdy se muži bezkonkurenčně stali Krajskými přeborníky, a další léta stoupat. Doufejme, že do
letní přípravy na příští ročník nastoupíme všichni s velkou pokorou
a chutí po dalším zlepšení.                           trenéři Florbal Soběslav

FOTBAL
Rozpis zápasů FK Spartak Soběslav
28.

Soběslav

Tachov

So 1.6.

17,0

20.

Soběslav

Veselí

Ne 2.6.

10,0

29.

Čížová

Soběslav

So 8.6.

13,30

30.

Soběslav

Mar.Lázně

So 15.6.

17,0

11,0
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PRODEJ KUŘIC 2019
FIRMA NOVÁK RADOMYŠL
v Soběslavi od 15.30 hod. U LIDLU
DNE: 28.6 || 26.7 || 23.8 || 20.9 || 18.10 || 15.11
červené, černé kropenaté, modré, žíhané, bílé
stáří 19 týdnů, cena 175 Kč/ks
tel. 602 115 750, www.drubez-novak.cz

Taneční oddíl United Movement má sice své sídlo ve Veselí nad
Lužnicí, ale téměř polovinu členů oddílu tvoří děti a dospělí ze
Soběslavi a okolí. Touto cestou bychom rádi poděkovali městu
Soběslav za podporu a zároveň bychom chtěli pozvat všechny příznivce tance na závěrečný galavečer, který se uskuteční 21. 6. od
17. 30 a 19. 30 h v KD ve Veselí nad Lužnicí.
Tým United Movement

V ČERVNU BUDE ZAHÁJENA
SEZONA NA KOUPALIŠTI
Léto se přibližuje mílovými kroky!
Na letním koupališti se můžete
v teplých dnech schladit již od 8. 6.

NOVĚ ZAHÁJEN PRODEJ
HUTNÍHO MATERIÁLU
JEKLY, TRUBKY, PÁSOVINA, KULATINA,
ROXORY, KARI SÍTĚ, PLECHY VČETNĚ
TRAPÉZOVÝCH A JINÉ.
PROVOZOVNA: MARTIN NOVOTNÝ,
NEDVĚDICE 1
TEL. 607 251 503

Dřevoprodej Dráchov
STAVÍTE PERGOLU NEBO PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO?
NYNÍ U NÁS NAKOUPÍTE ZA AKČNÍ CENY:
HRANOLY, FOŠNY, PRKNA I HOBLOVANÉ HRANOLY KVH
Podrobnosti naleznete na našich internetových stránkách.

otevírací doba: PO - PÁ 10-20 h; SO, NE, svátek 9-20 h;
(Otevírací doba se může změnit dle počasí
bližší info na www.letnikoupalistesobeslav.cz)

inzerce

Možné další slevy: množstevní, pro podnikatele atd.

Koupíte u nás:
• Plotovky, palubky, OSB desky,
• hranoly, fošny, střešní latě, terasová prkna,
• široký sortiment truhlářského řeziva,
• spojovací materiál.
Dále nabízíme:
• Sušení dřeva, hoblování a krácení.

Areál pily Dráchov
392 01 Dráchov 45, Tel: 774131446
Otevírací doba:
Po - Pá: 7 - 16:30 hod., So: 8 - 11 hod.

h�p://www.palubky-plotovky.com
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INFOCENTRUM
opět na náměstí Republiky
č. p. 148
tel. 601 339 095

FB: InfocentrumSobeslav

AUTODOPRAVA
František Petrtýl
přijme na HPP řidiče dodávky
VW Cra�er pro jízdy v ČR, D a A.
Požadavky: trestní bezúhonnost, věk
30 let a více, praxe, samostatnost
Nabízíme: stabilní práci ve ﬁrmě s 20ti
letou historií, mzdu dle odjetých km,
minimálně 20 tisíc čistého měsíčně,
možno i 40 tisíc, dle ujetých km. Každé dva roky novou dodávku, HPP

TEL.: 602 309 894
e-mail: f.petrtyl@seznam.cz

24
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPĚ
•

Koupím časopis Čtyřlístek. Tel. 603 215 215.

•

Koupím dřevěné použité sloupy na elektrické
vedení. Tel. 602 443 482

•

Sháníme chatu se zahradou. Soběslav a okolí.
Tel. 724 131 747

•

Hledám ke koupi slunný byt 2+1 nebo 3+1,
balkon výhodou. Tel. 737 562 619

•

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

•

Koupím starší motorku Babeta, Jawa, Zetku,
Simson, Pionýr, Stadion. Tel: 721 707 587
PRODEJ

•

Prodám selata (na rožeň) a vykrmená prasata,
možnost zabít. Tel. 723 177 558

•

Nemovitosti - www.inrekareality.cz
OSTATNÍ

•

Namaluji obraz dle přání. Tel. 602 126 685

•

Hledám do Soběslavi paní na úklid 1x za 14 dní,
2- 3 hodiny. Tel. 381 524 401

•

Pronajmu byt 2+1 v Soběslavi, novostavba, samostatný vchod, parkovací stání, možno i zahrádka.
Tel: 723 363 703

•

Pronajímáme byty v nově zrekonstruovaném domě
Bezděkova 125/1 Soběslav. Informace na tel.
602 270 845

•

Prodám dům po opravě 4 byty v Soběslavi u pošty.
Tržně pronajato - čistý měs. výnos 12 000 Kč.
Cena: 1 600 000 Kč t. maj. tel. 603 442 474
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Prodej zahradní štěpky
a mulčovací kůry
Cena štěpky 599 Kč/prm
Cena kůry 699 Kč�prm

Areál pily Dráchov

392 01 Dráchov 45, Tel: 774131446

Otevírací doba:

Po - Pá: 7 - 16:30 hod., So:

8 - 11hod.

červen 2019

27

-

o

RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

Přijímáme objednávky na:
vykrmená kuřata

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

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

KAMENICTVÍ
Kámen ábor
Vám nabízí:

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

AKCE NA DUBEN
OPRAVY, RENOVACE
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

VESCE 44, Soběslav

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky
našeho chovu typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách a slepičky
Green Shell - typu Araukana. Stáří 14
- 19 týdnů, cena 159 - 209 Kč/ks.

Prodej:
Soběslav – u vlak. Nádraží
24. května a 24. června
2019 – 17.50 hod.
14. května a 13. června
2019 – 9.55 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle
poptávky. Info: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.

drubezcervenyhradek.cz
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