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Členové spolku kulturistiky
RestartSoběslav sklízí úspěchy

631 let od udělení městských práv Soběslavi

sobota 18. září 2021
nádvoří Rožmberského hradu
10.00

Zahájení slavností

10.30

FIORETTO - tance

11.30

FLOW TRACK

13:00

Kocour & friends

15.00

GIPSY.CZ

16.30

Rytířský souboj

18.00

Minami

20.00

Janek Ledecký & band

21. 50

Ohňostroj na náměstí

Historické taškařice a hry nejen pro děti
v parku u Hlásky, tržiště na hradním nádvoří,
občerstvení a kostýmy, stodoly s tvořením
Víno v hradním sklepení,
cimbálovka Oskoruša,
Vinařství Dvůr pod starýma horama, Boršice

Jindřich z Rožmberka
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

str. 20
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Město Soběslav srdečně
zve veřejnost na
16. zasedání

Zastupitelstva
města Soběslavi
22. 9. 2021 od 18 h
velký sál KDMS

AKCE V ZÁŘÍ
Výstavy:
• 2. 9. – 30. 9. Teodor Buzu: Kresby, malba na hedvábí,
galerie Hláska, vernisáž 2. 9. od 17 h
• 6. 9. – 31. 10. Václav Šimeček - výstava z díla pozapomenutého
soběslavského malíře a grafika Václava Šimečka, která je pořádána
u příležitosti 95. výročí jeho narození. Uvidíte obrazy a linoryty s motivy ze Soběslavska, cyklus obrazů zachycujících kostel sv. Marka
i abstraktní malby, BM - Smrčkův dům, vernisáž proběhne ve čtvrtek
6. 9. v 17 h
• 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 jsou představeny druhy
savců vyskytujících se aktuálně i historicky v našem regionu,
BM - Rožmberský dům
Akce v Soběslavi:
4. 9. G. Benedikt Soběslavský MTB Maraton, kemp TJ Spartak
Soběslav, 9 h děti, 13 h trasa A, 13:15 h trasa B (více str. 19)
5. 9. Karin Lednická - autorské čtení a beseda, park u sv. Víta, 17 h
5. 9. Burza a trhy chovatelů, areál chovatelů, 7 – 9:30 h
8. 9. T-mobil Olympijský běh, kemp TJ Spartak, 14 - 20 h (více str. 19)
12. 9. Piknik na Promenádě - ochutnávka dobrot, aktivity pro děti, možná hudební překvapení, 14 - 17 h (více str. 9)
17. 9. Jelen – koncert, nádvoří Rožmberského hradu, 21 h
18. 9. Soběslavské slavnosti 2021, areál Rožmberského hradu, 10 - 24 h
18. 9. Dobroběh – dobročinný běžecký závod Diakonie Rolnička,
kemp TJ Spartak Soběslav, 9 - 18 h (více str. 18)
26. 9. O princezně, Luciášovi a makových buchtách – pohádka pro
děti, KDMS, 10 h
Infocentrum města Soběslavi je pro vás otevřené po celé
září od 9 do 17:30 hod. Těšíme se na vaši návštěvu.

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

Středa 8. 9. a 29. 9.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

15. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 24. srpna 2021
Usnesení č. 15/165/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství v předloženém
znění a dále obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství v předloženém znění.
Usnesení č. 15/166/2021
Rada města souhlasí s programem
16. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční ve středu 22. 9. 2021
od 18:00 hodin ve velkém sále Kulturního
domu města Soběslavi:
1. Změna č. 3 rozpočtu města v roce 2021
2. OZV č. 2/2021, kterou se mění OZV
č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu
3. OZV č. 3/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
4. OZV č. 4/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového
hospodářství
5. Volba přísedící Okresního soudu
v Táboře
6. Majetkové převody
7. Informace Výboru pro rozvoj
Průmyslové zóny Soběslav
8. Různé
Usnesení č. 15/167/2021
a) Rada města bere na vědomí výsledky
voleb zástupců za pedagogické pracovníky
a za zákonné zástupce nezletilých žáků do
Školské rady při Základní škole Soběslav,
Komenského 20, a do Školské rady při Základní škole Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50,
pro funkční období od 1. 9. 2021 do 31. 8.
2024.
b) Rada města jmenuje zástupce za zřizovatele Mgr. Irenu Molíkovou a Mgr. Petra
Valeše do Školské rady při Základní škole
Soběslav, Komenského 20, a Mgr. Pavla
Lintnera a p. Michala Turka do Školské rady
při Základní škole Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50, pro funkční období od 1. 9. 2021 do
31. 8. 2024.
Usnesení č. 15/168/2021
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na
činnost sportovních oddílů mezi městem
Soběslav a SK Domeček, z. s., ve výši 80.000
Kč, Florbal Soběslav, z. s., ve výši 140.000
Kč, RestartSoběslav, z. s., ve výši 31.000 Kč
a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Soběslav a TJ
Spartak Soběslav, z. s., ve výši 3.350.000 Kč

určené na opravy a údržbu sportovišť ve
výši 1.600.000 Kč, na pokrytí ztrátovosti
provozu zimního stadionu ve výši 900.000
Kč a na podporu sportovní činnosti (rozvoj
mládežnického sportu) oddílů TJ Spartak
Soběslav ve výši 850.000 Kč.
Usnesení č. 15/169/2021
a) Rada města schvaluje zadávací podmínky
k veřejné zakázce „Dopravní terminál
Soběslav, odstranění přístavby a stavební
úpravy výpravní budovy“ dle předloženého návrhu.
b) Rada města jmenuje komisi pro posouzení
a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Dopravní terminál Soběslav, odstranění přístavby a stavební úpravy výpravní budovy“
v následujícím složení:
členové:
₋ Ing. Jindřich Bláha – starosta města
₋ Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM
₋ Ing. Jiří Klíma – člen ZM
náhradníci:
₋ Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města
₋ Michal Turek – člen RM
₋ Mgr. Irena Molíková – členka ZM
Usnesení č. 15/170/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Bonita Group Service, s. r. o., Drásov, na
dodávku a montáž dětského hřiště v Nedvědicích za cenu 299.290 Kč + DPH.
Usnesení č. 15/171/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Hydrosed, s. r. o., Veselí nad Lužnicí, na vypracování projektové dokumentace vodojemu a napojení vodovodních řadů v obci
Nedvědice včetně vodovodních přípojek za
cenu 149.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 15/172/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Dukát stavby a půjčovna, s. r. o., Veselí nad
Lužnicí, na opravu válečného hrobu v Nedvědicích za cenu 227.607 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 15/173/2021
Rada města souhlasí na návrh jednatele Správy města Soběslavi, s. r. o., p. Vladimíra Falady s nákupem komunálního
vozidla Multicar M26, rok výroby 2000, za
cenu 682.000 Kč od firmy MaK. Lkw, s. r. o.,
České Budějovice, do vlastnictví SMS,
s. r. o. Nákup vozidla bude financován
z rozpočtu společnosti. Stávající vozidlo
Multicar M25 bude vyřazeno a následně
odprodáno.
Usnesení č. 15/174/2021
Rada města souhlasí v souvislosti s podáním žádosti o změnu zápisu do rejstříku
škol a školských zařízení s navýšením kapacity základní školy Mateřské školy, základní
školy speciální a praktické školy Diakonie

ČCE Rolnička Soběslav ze
současných 36 žáků o 11
žáků na celkovou kapacitu 47 žáků, z toho obor
79-01-B/01 základní škola
speciální navýšení o 6 žáků na kapacitu
47 žáků a obor 79-01-C/01 základní škola navýšení o 5 žáků na kapacitu 17 žáků,
s účinností od 1. 9. 2022.
Usnesení č. 15/175/2021
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2021 členovi
spolku RestartSoběslav p. Viktoru Kolouškovi, který se stal mistrem ČR staršího dorostu v kulturistice v roce 2021, na pokrytí
části finančních nákladů spojených s přípravou na soutěže a reprezentací města.
Usnesení č. 15/176/2021
a) Rada města souhlasí s konáním společenské akce „Zažít město jinak“, kterou pořádá spolek Soběslávka, z. s., dne
12. 9. 2021 v parku „Promenáda“ v Soběslavi.
b) Rada města souhlasí s poskytnutím
finančního příspěvku ve výši 2.500 Kč spolku Soběslávka, z. s., ze schváleného rozpočtu města na rok 2021 na úhradu části
nákladů spojených s pořádáním výše uvedené akce.
Usnesení č. 15/177/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a firmou ha-vel
internet, s. r. o., Ostrava, na poskytování
služeb KIVS-CMS v souvislosti se zajištěním agend odboru dopravy a vnitřních věcí
MěÚ Soběslav za měsíční úhradu 3.000 Kč
+ DPH. Smlouva bude uzavřena na dobu 36
měsíců s účinností od 1. 9. 2021.
Usnesení č. 15/178/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č.
2103/347 o výměře 90 m2 v k. ú. Soběslav
od Josefa Mráze, Soběslav, z důvodu scelení pozemků ve vlastnictví města u víceúčelového hřiště na sídlišti Svákov v Soběslavi.
Usnesení č. 15/179/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit přijetí daru pozemku – p. č.
3908/1 o výměře 218 m2 v k. ú. Soběslav
od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Praha, v souvislosti
s majetkoprávním vypořádáním pozemku
pod veřejným prostranstvím v ulici Protifašistických bojovníků.
Usnesení č. 15/180/2021
Rada města souhlasí s uzavřením Prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám,
kterým dojde k rozdělení domu čp. 150 na
náměstí Republiky v Soběslavi na bytové a
nebytové jednotky, určení společných částí
domu a funkčně souvisejících pozemků.
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Usnesení č. 15/181/2021
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 19. 7. 2017,
uzavřené mezi městem Soběslav a společností Elektro Novák, a. s., Soběslav, kterým se
prodlužuje doba nájmu nebytového prostoru
na sídlišti Míru 747, Soběslav III, na pozemku
p. č. 1490/13 v k. ú. Soběslav o 5 let, tj. od
1. 7. 2022 do 30. 6. 2027.
Usnesení č. 15/182/2021
Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové s přijetím materiálních darů v hodnotě
4.565 Kč + DPH od firmy AG Foods Group, a. s.,
Velká Bíteš, a dále materiálních darů v hodnotě 2.673,90 Kč vč. DPH od firmy Česká Lékárna
Holding, a. s., Brno, do majetku Senior-domu.

V srpnovém čísle Soběslavské hlásky byl
uveřejněn dotazník zjišťující názory a požadavky čtenářů na zpravodaj. V případě
zájmu jej seženete i v září v Infocentru
města Soběslavi.
Dotazník je třeba odevzdat do 10. 9. do
schránek před redakcí (budova čp.1, nám.
Republiky), v městské knihovně a vestibulu budovy MěÚ čp. 59, nám. Republiky.
Děkujeme, redakce

Realizované a připravované
investiční akce v Soběslavi

Přinášíme přehled investičních akcí,
které proběhnou nebo mají být zahájeny v září.
Od srpna probíhá obnova povrchu komunikací v ulicích Okružní (od křižovatky s ul. Nová po křižovatku s Horními příkopy) a Na Svépomoci. Stavební
práce jsou realizovány po etapách a souvisí s nimi uzavírky. Mají být dokončeny do 31. 10. 2021.
U Domu dětí a mládeže v Soběslavi byly
dokončeny práce na výstavbě 13 nových
parkovacích míst a rekonstrukci chodníků
v místním parku.
Nově byl natřen povrch asfaltových
oválných prvků v předprostoru ZŠ E.
Beneše barvou v pískovém odstínu. Dokončeno bylo víceúčelové hřiště v ulici
Mrázkova vedle skateového hřiště.
Nadále pokračují stavební práce na
nástavbě Senior-domu Soběslav a rekonstrukci a přístavbě MŠ Nerudova. V srpnu začalo vyzdívání vnějších
a vnitřních příček nejprve v západním
a posléze ve východním křídle nového
patra senior-domu. První etapa staveb-

ních prácí, která má být dokončena do
30. 11. a v rámci níž bude vyzděno přistavěné patro a položeny stropy, střešní
konstrukce a krytina, se doposud vyvíjí
dle plánu. Stavební práce v MŠ Nerudova zkomplikoval mimo jiné nedostatek
stavebních materiálů a opožděné dodávky nasmlouvaného materiálu. Školka
má být pro děti otevřena začátkem září.
Již dříve jsme upozornili na akci, během
které dojde k odtěžení sedimentu z koryta
řeky Lužnice ve dvou úsecích, včetně
kempu. Práce budou provádět Vodohospodářské stavby s. r. o., České Budějovice
a měly by být zahájeny cca v polovině září 2021, kdy skončí akce
v kempu TJ Spartak Soběslav. Přesný termín není redakci znám. Probíhat budou přibližně do poloviny
prosince. V průběhu akce dojde ke zvýšení dopravního provozu po komunikaci vedoucí z kempu na ulici Bechyňská,
tj. mimo jiné v blízkosti výukové cyklistické a bruslařské dráhy, kde bude vyžadována zvýšená opatrnost rodin s dětmi.
-min-

Volby do Poslanecké sněmovny
Prezident České republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na pátek 8. října od 14 hodin do
22 hodin a sobotu 9. října od 8 hodin
do 14 hodin. Hlasování se mohou účastnit občané České republiky, kteří dosáhnou alespoň druhý den voleb věku 18 let
a při hlasování se prokáží platným
občanským průkazem nebo cestovním
pasem. Upozorňujeme tedy voliče, aby
si ověřili platnost svých průkazů a v případě uplynutí jejich platnosti si v dosta-

tečném předstihu požádali městský úřad
o vydání nového.
Voličům, kteří nebudou moci volit ve
svém volebním okrsku, je tradičně umožněno volit na voličský průkaz. Žádat
o voličský průkaz můžete osobně již
nyní, nejpozději do středy 6. října. Dále
pak na základě písemné žádosti s doručením nejpozději do pátku 1. října. Podpis na žádosti musí být úředně ověřen.
Žádost lze doručit také prostřednictvím
datové schránky. Volič, který se zejmé-

na ze zdravotních důvodů nebude moci
osobně dostavit do volební místnosti,
může požádat o návštěvu členů komise
s přenosnou volební urnou a to na telefonním čísle 381 508 114 nebo zprostředkovaně
požádat přímo volební komisi.
Z důvodu rekonstrukce senior-domu je pro
tyto volby volební okrsek číslo sedm přemístěn do vedlejší budovy - areál Rolničky,
Mrázkova ulice čp. 700.
Pavlína Chalupská,
odbor organizační a správy majetku

Město Soběslav vypisuje výběrové řízení na strážníka městské policie
Požadavky:
a) úplné středoškolské vzdělání
s maturitou,
b) minimální věk 18 let,
c) trestní bezúhonnost,
d) dobrý zdravotní stav,
e) fyzická zdatnost
f) psychologické předpoklady,
g) řidičský průkaz sk. „B“,
g) časová flexibilita,
h) zbrojní průkaz skupiny D výhodou

Přihlášky je možné zasílat písemnou
formou na adresu:
Městský úřad Soběslav, náměstí
Republiky 59/I, 392 01 Soběslav.
Přihláška musí obsahovat:
• životopis,
• výpis z rejstříku trestů
maximálně 6 měsíců starý,
• ověřenou kopii dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdělání.

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

září 2021

5

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat všem pracovníkům Autoservisu Jindra za hezký přístup
a ochotu. Takových lidí je opravdu málo. Manželé Škutovi, Soběslav

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

VZPOMÍNÁME
Dne 11. 9. uplyne
14 let a 31. 10. uplyne
20 let, kdy mě opustili
moji milovaní rodiče
Marie a František
Jindovi.
Bez Vašeho rodičovského
tepla, lásky, jistoty je
bolest v mém srdci
nepopsatelná i po
tolika letech.
Proč mi nebylo dopřáno
Vás doprovodit tam, kde
jste našli společný klid?
Vaše dcera Dana.

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

Narození:
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání.
Stále je v srdci žal
a smutné vzpomínání.

•
•
•
•

Ondřej Trpka
Zoja Mrázová
Anna Šimonová
Lukáš Skalák

Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

Stále Tě máme
v srdíčku
a vzpomínáme.
Dcery Alena, Marta,
Hana a syn Pavel
s rodinami.

Úmrtí

Dne 30. září 2021
uplyne 25 let od úmrtí
naší milované maminky
a babičky paní Růženy
Veselé z Klenovic.
S láskou a úctou stále
vzpomíná dcera Alena
a syn Josef s rodinami.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marie Camrdová
Marie Churáčková
Jaroslava Janoušková
Vladimír Jirek
František Koblása
Josef Koubek
Josef Kučera
Jiřina Nováková
Vlasta Průšová
Peter Vaverčák

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
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Pozvánka na výstavu v galerii Hláska
čtvrtek 2. září 2021 v 17.00 hodin
Teodor Buzu „Kresby, malba na hedvábí“
Teodor Buzu se narodil v kraji vína, kolébku mu obrůstala réva,
na dohled a dohození kamenem největší vinné sklepy na světě.
Odkojen ohnivým vínem Moldavska volal odvždy s Erasmem
Rotterdamským: šťastné Moldavsko, může se hrdě nazývat matkou mužů, když je kojila takovým mlékem! On to ten Erasmus
sice vykřikoval o kraji trochu jiném, to ale svědčí jen o jeho malé
znalosti světa… Víno provokuje k pravdě, mládež pravdě učíme.
Nacházíme pravdu u rodičů, někdy u učitelů, vždy ve víně. Příliš
mnoho pravdy – a v tom vyrůstal Teodor: jak se nestát rytířem?
Rytíř je bojovník, bojuje proti všem nepravdám i za cenu útoku
na větrné mlýny. Kolem sebe samé víno, tady nepravdu nenajdeš.
Musíš jinam. I šel Teodor do světa, hledaje. Zakotvil tu a jinde
onde, v naivní víře, že tam na něj čekali. Nu, nečekali, rytíři nejsou
dneska až tak žádání. Až jednou dorazil náš rek do poklidného kraje, kde se z pokolení na pokolení předávalo vyprávění o spanilých
jízdách předků, o kořisti z těch loupežných výprav, o specificky
pravdymilovném kronikáři legendárních časů bratrovi Jiráskovi.
Přivedli Teodora do metropole toho panství, do města opevněného na strmém kopci, mezi měšťany shromážděné pod korouhví
– nastojte – se sklenicí, s pohárem červeného vína! Rázem se Teodorovi připomněla dávná vlast, společenství vína, božského nápoje biblí nám do paměti k adoraci tisknutého. Zůstanu, řekl, a byl
mírumilovně rád. Na jeho život svítilo slunce – než si přivlastnil
nuance jazyka a než tak pochopil, že slovo Tábor může znamenat
usazené lidské společenství, ale taky skupinu, která stojí v nepřátelství proti skupině jiné. Proti táboru vína tady stál tábor pijáků
piva – a byl to prý problém celého kraje. Nemohl Teodor pochopit.
Nikdy ho zatím nenapadlo, že by se mohl najít člověk jakkoliv
zpochybňující vedoucí úlohu vína. Viděl, Teodor, že v jeho blíz-

kosti zuří boj a je to boj za pravdu: je to jeho boj. Měl mocné
zbraně – moldavská vína, prapor a vinnou číší, tradici pít víno
a neplatit i za cenu nutné účasti na bohoslužbě podobojí, válčení
o kalich a jeho obsah – učil Teodor táboráky rozumět vínu. Pravda
vítězí – táborité rytířovi naslouchali, a leckdy některý ochutnal.
Klasičtí ctitelé sklenice vína vždycky tvrdili, že kdo kamarádí
s pohárem, kdo se s ním dokáže dorozumět, domluví se s každým
a každému může být přítelem. Táborité se časem stali Teodorovými kamarády – a když kamarádíš, nebojuješ. Teodor zapomněl, že
vlastně šlo o boj, o zápas, sám během sporu husitskou stravu občas rád zapil pivem. Zvykla si ho navštěvovat táboritská Práčata,
zprvu okukovala jeho zbroj, po zrezivění zbroje bylo Teodorovi
trapno práčatům jen vyprávět a nic neukázat, jal se tedy malovat
obrazy, aby mohl svá vyprávění ilustrovat. Maloval a dorostenci si
říkali: „To umím taky“, „Tož to zkuste“, děl rytíř a vznikla škola.
Rodičové husité, v touze nestát mimo úroveň svých dětí, jali se do
Teodorových komnat chodit taky. A tak dneska přepadnout město Tábor zdolat – měšťané místo mečů třímají v pravicích štětce
a v čutorách přechovávají terpentýn. Tradici táborskou náš rytíř
už neuctívá vnitřním bojem o pravdu, slávu města šíří spanilými
jízdami za hradby a hranice – napadl zatím Itálii, Rumunsko, zkrachovalý Sovětský svaz, nechudnoucí Dubaj, Slovensko a kdoví
co ještě. Nevíme, jak rádi ho tam vidí, moc rádi sotva, protože při
odjezdu z každé té země je tou zemí odměněn jakousi uměleckou
cenou, asi aby tam už nejezdil. A tak si řekneš, poučen příběhem
našeho potulného reka, milí rytířové, kolik vás je, přicházejte do
Tábora, nebo kam chcete, přinášejte svoje vína a svoje talenty.
Pokud víno a talent budou jedinými zbraněmi, kterými nás chcete
strašit, budeme všichni rádi. Ostatně, ten rytířský titul má Teodor
za malování, ne za podpálení hradu.
Ahoj, vítejte do světa tvorby Teodora Buzu.
Radomír Postl

Aeroklub Soběslav Vás srdečně zve na

Drakiádu 2021

Dne 25. 9. 2021 od 10:00
Na co se můžete těšit:
- Připravíme pro vás vybavenou dílničku, kde s námi
můžete stavět draky vlastní konstrukce nebo si
můžete přinést draka vlastního
- Budeme malovat, stavět a pouštět draky všech
možných druhů a tvarů
- Ukážeme vám letadla a techniku
- Můžete se s námi svézt na kluzáku nebo
v motorovém letadle
- Konstruktéři nejzdařilejších draků s námi poletí
zdarma
- Dětem půjčíme šlapací letadla
- Účast vozidel Škoda a AMK Soběslav
- Připravíme ohýnek na opékání
- Vystoupení kynologů
- Pro ty, co se budou chtít jenom tak zrelaxovat,
bude připraveno občerstvení
Přijďte si užít prima odpoledne na letiště Aeroklubu
Soběslav. Více info na www.facebook.com/aeroklub.sobeslav
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Dny evropského dědictví
Dny evropského dědictví se konají každoročně od roku 1991 vždy druhý zářijový
víkend pod záštitou Rady Evropy. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Město Soběslav je řádným členem
tohoto sdružení. V rámci Dnů evropského dědictví se každoročně otevírá mnoho výjimečných architektonických, archeologických a technických památek, hradů, zámků,
kostelů, katedrál, muzeí, galerií, knihoven, ale i soukromých a veřejných budov, které
nebývají běžně přístupny veřejnosti.
V rámci Dnů evropského dědictví budou v sobotu 18. 9. 2021 v Soběslavi zdarma
zpřístupněny prostory Rožmberského hradu; strážní věže Hlásky, kde se nachází
galerie; Rožmberského domu; Smrčkova domu a městské věže u kostela sv. Petra
a Pavla. Letošní ročník Dnů evropského dědictví má téma „Památky pro všechny“.
Na hradním nádvoří se budou odehrávat od 10 hodin do 22 hodin Soběslavské slavnosti Rožmberské.
Zveme srdečně všechny návštěvníky.
Ing. Miroslava Ctiborová, oddělení památkové péče MěÚ

SAVCI TÁBORSKA
Naše
letošní
hlavní výstava, umístěná
v Rožmberském domě,
představuje všech 62
druhů šelem, kopytníků,
zajíců, hlodavců, hmyzožravců a letounů (netopýrů), aktuálně se vyskytujících na území našeho
regionu, a také už vymizelé druhy včetně
velkých šelem. Na panelech najdete popisy
a fotografie jednotlivých zvířat 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, vydru 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, 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 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“ mapujeme během letošní
výstavní sezóny ve Smrčkově domě stopadesátiletou historii přírodovědného 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.

VÁCLAV ŠIMEČEK
(1926–1988)
V galerii Smrčkova domu zahájíme v pondělí 6. 9. v 17 hodin výstavu z díla pozapomenutého soběslavského malíře a grafika
Václava Šimečka, kterou pořádáme u příležitosti 95. výročí jeho narození. V mládí
se vyučil u vlastního otce lakýrníkem, pozlačovačem a písmomalířem a soukromě
studoval u táborských výtvarníků Ladislava Touska a Víta Skály. Po vynuceném
odchodu ze studií Vysoké školy uměleckoprůmyslové zůstal až do konce života
houževnatým samoukem, sledoval, co se
na poli moderního umění děje ve světě,
a zúročoval to ve své práci. Každá dekáda
v díle Václava Šimečka je přitom svébyt-

ná a nezaměnitelná, na výstavě tak uvidíte
obrazy a linoryty s motivy ze Soběslavska, cyklus obrazů zachycujících kostel sv.
Marka i abstraktní malby. K výstavě opět
vydáváme katalog, již 12. svazek ediční
řady představující regionální výtvarníky. Za finanční podporu děkujeme městu
Soběslav. Výstava potrvá do 31. 10.

MODELOVÉ KOLEJIŠTĚ
VE VESELÍ N. L.
Po prázdninových technických potížích
na straně externího zhotovitele, které znemožnily dřívější otevření modelu, bychom
Vám rádi alespoň v září představili dokončené modelové 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 nechybí vybrané stavby Tábora i Soběslavi,
Křižíkova „Elinka“, úsek Jindřichohradeckých úzkokolejek anebo Lužnice s vodáky
a Stádleckým mostem. Především děti jistě ocení interaktivní ovládání řady prvků
včetně spouštění vlaků na několika tratích.
Aktuální informace o otevření najdete na
muzejním webu (www.blatskemuzeum.cz)
Daniel Abazid,
vedoucí Blatského muzea
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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

Program KD Soběslav – září 2021
•

Čtvrtek 2. 9. 17.00 T
 eodor Buzu „Kresby, malba na hedvábí“, vernisáž,
Galerie Hláska

•

Sobota 4. 9. 16.00 – 18.00 a 19.00 - 21.30 T
 aneční kurzy 1. - zahájení,
velký sál

•

Sobota 11. 9. 16.00 – 18.00 a 19.00 - 21.30 Taneční kurzy 2., velký sál

•

Pátek 17. 9. 21.00 J elen - koncert - živě na nádvoří Rožmberského hradu
v předvečer soběslavských slavností, vstupenky v předprodeji 400 Kč včetně on-line prodeje, na místě 450 Kč
•

Sobota 18. 9. 10.00 – 24.00 S
 oběslavské slavnosti 2021, areál Rožmberského hradu, vstupné dobrovolné

•

Středa 22. 9. 18.00 Zastupitelstvo města Soběslavi

•

Sobota 25. 9. 16.00 – 18.00 a 19.00 – 21.30 Taneční kurzy 3., velký sál

•

Neděle 26. 9. 10.00 C
 ziDivadlo, O princezně, Luciášovi a makových
buchtách, pohádka, velký sál, vstupné děti 50 Kč,
dospělí 60 Kč, rodinná 2, 3… dítě zdarma

Taneční kurzy
2020, 2021
Zahájení kurzů ročníku 2021
4. září, čas: 16.00 – 18.30 hod.,
platí pro letošní nově přihlášené
frekventanty, cena kurzů 1 500 Kč,
platba hotově na místě
v den konání kurzů!
Zahájení – pokračování
kurzů ročníku 2020
4. září, čas: 19 – 21.30 hod.
platí pro loňské frekventanty,
průkazka z loňského roku zůstává
v platnosti!
Informace: Jarka Palasová,
tel. 724 378 898, www.kdms.cz
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Piknik na Promenádě zase bude
Zveme  Vás na již téměř tradiční sousedské setkání, které probíhá v rámci akce
,,Zažít město jinak.“ Mnoho míst v celé
republice se tak snaží oživit a zlidštit svá
centra. U nás v Soběslavi na Promenádě
se můžete v neděli 12. září od 14 do 17
hodin těšit na ochutnávku dobrot (můžete také něco přinést),
kávu, čaj, rychlokurz kresby, aktivity pro děti, pétanque a možná také hudební překvapení. Pokud chcete přijít s vlastním
nápadem nebo aktivitou, ozvěte se na tel. 773 017 057.
V případě deště se akce nekoná.
Těšíme se na Vás! 			
Vaše Soběslávka

Prohlídky městské věže
u kostela sv. Petra a Pavla
O zářijových víkendech Vás zveme na prohlídku městské
věže a jejích expozic. 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 v září o víkendech a ve státní
svátek od 9 do 17 hodin.
-pim-

Kinotipy: Zátopek
Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen
sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho z největších
světových atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského
vítěze, Emila Zátopka.
Australský rekordman Ron Clarke přijíždí v pohnutém roce
1968 do Prahy za legendárním běžcem Emilem Zátopkem,
jehož bezmezně obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se
děj filmu retrospektivně vrací do stěžejních momentů atletova sportovního i soukromého života a spojuje se v komplexní
portrét muže, jenž neztrácí tempo ani poté, co jeho poslední
závod skončí a jenž dokáže bojovat nejen na atletickém oválu.
Film vypráví o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce
sportovců po celém světě. Vznikl za osobní podpory paní Dany
Zátopkové, olympijské vítězky a ženy, po jejímž boku strávil
fenomenální atlet celý život.
Zdroj: www.csfd.cz
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Ohlédnutí za kulturními akcemi v srpnu

Ochotnický spolek Chvalovský zahrál 6. srpna v Soběslavi divadelní hru Vzkříšení. Původně se měla konat pod širým nebem,
z důvodu špatného počasí se ale přesunula do kulturního domu.
				
Foto: S. Tošner

SoStánek pozval v srpnu na kulturní akce na náměstí Republiky. Na své si přitom přišli děti i dospělí. V neděli 15. 8. sehrálo divadlo Drak‘n‘Roses hru pro děti s názvem Faust. V sobotu
21. srpna stánek pozval na koncert muzikanta a kytaristy Matěje
Vodičky z Českých Budějovic, který představil nejen svou vlastní
tvorbu, ale zazpíval i písničky slavných interpretů, např. Neila
Younga, Beatles aj. 			
Foto:S. Tošner

V sobotu 14. srpna se na nádvoří Rožmberského hradu konaly
pivní slavnosti. K ochutnávce piv z šesti pivovarů včetně soběslavského zahrály čtyři kapely a nechyběla ani pivní štafeta o zajímavé ceny. Dobré pivní pochoutky byly samozřejmostí. Po setmění
hradní nádvoří rozezněla Metallica revival Beroun. Foto: archiv

V pátek 20. srpna patřil kemp TJ Spartak Soběslav tradiční akci
Loučení s létem, kterou pořádá Martin Bednář s kapelou Náhodný Výběr. V průběhu večera zahrály kapely Náhodný Výběr, Zoči
Voči, Sendwitch, Útíkej! a písničkář Láska. Hudební akce se však
v kempu v průběhu srpna pořádaly každý týden a slyšet jsme zde
mohli např. kapely PH Band Písek, Po Přechodu nebo Kocour
a přátelé a DJ Snášela. V sobotu 14. srpna vystoupily kapely Old
Times Band, Danger a Rocksana v rámci akce Rockového odpoledne.
Foto: Anett Jodar Photo
Galerie Hláska pozvala na výstavu uměleckých děl výtvarníka
a grafika Martina Zhoufa, které byly k vidění v prostorách věže
Hláska do 27. srpna. Jednalo se v pořadí o čtvrtou výstavu letošní sezony, tentokrát věnovanou grafice, ilustraci a malbě. Dílo
M. Zhoufa je známo např. z obálek knih Ondřeje Neffa, pro něhož
od roku 1988 až do nedávné minulosti působil jako dvorní ilustrátor. Od roku 1990 též ilustroval knihy Dicka Francise pro nakladatelství Olympia. Příležitostně také spolupracoval na filmech
(Nexus, Saxana, Dune), muzikálech (Kleopatra, Rebelové) aj.
Výstava byla zahájena vernisáží v pátek 6. srpna za přítomnosti
autora, ředitele KDMS Petra Valeše a kurátora výstavy Vlastimila
Slabého. 				
Foto: S. Tošner
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Den otevřené stavby umožnil prohlídku Zvěrotického tunelu
Správa železnic v sobotu 14. srpna uspořádala Den otevřené
stavby, díky němuž se lidé seznámili se stavbou železničního
koridoru a prohlédli si část stavby zblízka a s výkladem. Jak
akce probíhala se dočtete v reportáži.
Návštěvníci se začali scházet před 10 h u autobusového a vlakového nádraží v Soběslavi. Odsud si všichni mohli z propagačních
stánků odnést informační materiály (nejen) o probíhající modernizaci železniční trati v úseku Soběslav – Doubí a různé upomínkové předměty (obr 1). Na své si během celého dne přišly i děti,
pro které byla připravena spousta atrakcí. Oblíbená byla drezína,
kterou jsme se rádi projeli i my. Malé ratolesti se vyřádily také na
skákacím hradu, při show nebo soutěžích a jiné ocenily cukrovou
vatu nebo nafukovací balónky (obr. 2, 3) Ve stanu s občerstvením
se na rožni peklo prasátko a pivo teklo proudem.

1

Akci mezi 10. a 11. hodinou krátce zahájili ministr dopravy Karel
Havlíček, starosta města Jindřich Bláha a generální ředitel SŽ Jiří
Svoboda.
Poté jsme již zamířili k hlavní „atrakci“, kvůli které se přišla většina lidí na akci podívat. Tou byla prohlídka stavby samotné. Přímo
od autobusového nádraží byla zajištěna přeprava mikrobusy žluté barvy, které nebylo možné přehlédnout. Protože byl parný den
a venkovní teplota odpoledne stoupala nad třicet stupňů, řada „turistů“ se před absolvováním odvážné poznávací trasy vedoucí nezastíněnou krajinou posilnila vodou, ledovou kávou nebo pivem.
Žluté mikrobusy nás převezly pod Černovickou estakádu, která
zblízka vypadala monumentálně. Kdo nesebral odvahu prohlídnout si ji z výšky z plošiny (obr. 4), mohl vyjít nahoru po schodech
a část si pěšky projít. My jsme žádali pěkné výhledy a tak jsme se
nechali plošinou vyvézt co nejvýše. Z výšky se nám otevřel pohled jak na estakádu vedoucí směrem na Klenovice, tak Zvěrotický tunel a okolní krajinu (obr. 5). Dotazy nám zodpověděl ochotný
zaměstnanec spol. Metrostav, který nás také nasměroval na další
cestu. Pořídili jsme pár fotografických záběrů a poté jsme vyrazili
na estakádu, jejíž stavba byla zahájena již v roce 2019.
Průběh výstavby na místě přibližovaly fotografie zachycující postup stavebních prací v jednotlivých ročních obdobích. Odborné
informace nám sdělil zaměstnanec Metrostavu, který na estakádě
zodpovídal dotazy návštěvníků (obr. 6). Dozvěděli jsme se, že celková délka mostu je 835 m, má 27 mostních polí a po dokončení se
bude jednat o třetí nejdelší železniční estakádu v ČR. Most je založen na pilotách o průměru 1,2 m, ocelová konstrukce váží 2 046 t
a doposud na něj padlo 23 163 m3 betonu, dalších 2 334 t betonu
bylo použito na betonové výztuže.

2

3

Od Černovické estakády jsme pokračovali pěšky po značené trase
směrem k tunelu, na kterém jsme rozpoznávali červenou formu.
Na horizontu jsme viděli odstavenou těžkou stavební techniku,
která byla v tento den uvedena do klidu. Cestou jsme přecházeli
také přes dosud nedokončenou komunikaci, která bude v budoucnu spojovat ulici K Sedlečku se silnicí č. 135 vedoucí na Zvěrotice.
Zajímavý pohled se naskytl na vybagrovaný koridor pro budoucí
koleje, po kterém se pouze v tento den pohybovaly vzdálené postavičky návštěvníků jako po lázeňské vycházkové trase. Netrvalo dlouho a z pekelné výhně jsme konečně sešli do chladných
zastíněných prostor tunelu, ve kterých se před sluncem schovávala řada lidí (obr. 7). Zde jsme si prohlédli tunel zevnitř a podívali jsme se na časosběrné video zachycující postup prací na tunelu (obr. 8). Stavaři možná ocenili
výkresy vylepené po levé stěně tunelu. Nám až tak moc neřekly,
prohlédli jsme si proto především fotografie a jiné informační
materiály. Odborné informace o průběhu prací nám ochotně

4
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sdělili také zaměstnanci spol. Hochtief, která stavbu tunelu realizuje. Dozvěděli jsme se, že Zvěrotický tunel je dlouhý 370 m
a má 34 záchranných výklenků (obr. 9). Výstavba probíhá od září
roku 2019, kdy byly zahájeny zemní práce. Betonáž tunelu začala
o rok později (v září roku 2020) a dokončena by měla být v říjnu
roku 2021. V tunelu se nalézá 37 taktů betonáží, přičemž každý
takt se betonuje pomocí formy, která se posouvá vždy po 10 m.
K betonování mostu byla použita forma PERI, která byla v době
covidové poměrně složitě dovezena ze Španělska. Předpokládaný
termín ukončení prací je říjen 2022.
Po prohlídce tunelu zbýval poslední úsek cesty. Netrvalo dlouho
a v dálce jsme začali opět rozpoznávat železniční stanici Soběslav.
Tam jsme se opravdu tešili, protože pochod na slunci začínal být
úporný a připomínal pěší cestu po Sahaře. Cestou jsme ale narazili
ještě na jeden stavební prvek, který bylo zajímavé prohlédnout si
zblízka. Tím byl nově vybudovaný most, pod kterým v budoucnosti povede silnice č. 135 spojující Soběslav se Zvěroticemi, nájezdem na dálnici a ul. Petra Bezruče. Doposud je dokončena její
část, která je z mostu vidět.

5

Na závěr jsme se zastavili u současného přejezdu přes koleje v ulici P. Bezruče nedaleko železniční stanice, kde se již nyní nalézá
jáma pro rampu a schodiště do budoucího podchodu pro chodce
a cyklisty. Přejezd nebude průjezdný pro automobily a např. z ulice Na Pískách do Soběslavi bude možné dojet po nově vybudované kominkaci, o které jsme psali v předchozím odstavci.
Po návratu jsme ocenili především zdejší občerstvení a po cestě
nabyté zajímavými zážitky, jsme si rádi odpočinuli.
Od Správy železnic jsme dále zjistili, že během příštího roku má
být přesunut provoz zatím na jednokolejný koridor, později přibude provozní i druhá kolej. Stará trať bude na některých místech
zavezena a jinde se z ní stane cyklostezka. Všechny její mosty
půjdou k zemi.

6

Díky modernizaci má dojít ke zkrácení cestovních dob v osobní
dopravě tím, že dojde ke zvýšení traťové rychlosti na 160 - 185
km/h pro klasické, resp. 160 - 200 km/h pro naklápěcí soupravy.
Dále se odstraní ztrátové časy při křižování vlaků na jednokolejné
trati a zvýší se bezpečnost díky zrušení železničních přejezdů.
V závěru jsme odešli dobře nalazení na další kulturní akce, které
měly následovat, např. pivní slavnosti.
Více informací o modernizaci železniční trati naleznete na
www.koridory.cz/den-otevrene-stavby-sobeslav-doubi.
-min7
Zdroj fotografií: archiv

8

9
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MŠ DUHA
Prázdniny jsou u svého konce, často využíváme nepřítomnosti dětí k různým opravám
a vylepšením a ani letošní léto jsme v Duze
nezaháleli. Připravujeme realizaci rekonstrukce další části zahrady. Zahrada školy
získala s projektem Zahrada sedmi barev
také rozdělení do sedmi částí označených barvami duhy. Nyní nás
čeká vybudování žluté „Farmy“ a modré „Oázy“. Tyto zóny vytvoří podmínky pro delší pobyt v zahradě, umožní dětem přímé
pozorování a experimentování. Některé práce by měly být realizovány také za podpory rodičů. Na farmě budeme s dětmi pěstovat
různé plodiny. Vyroste nám tam několik vyvýšených záhonů, které nám přímo na míru vyrobila firma Dřevovýroba Václav Vaněk.
Dominantou bude záhon ve tvaru kruhu, jakési slunce s mobilními paprsky, které budou děti moci různě skládat. Zahradnictví
Polákových v této části vysadí několik ovocných stromů a keřů.
Oáze potom bude dominovat vodní prvek, několik koryt s různými překážkami, zúženími a vodními mlýnky, která budou ústit do
blátoviště. Ptáte se, co je to blátoviště? Dalo by se říct ráj všech
dětí, kam se musí chodit v holinkách… K vodnímu prvku budou
mít děti k dispozici pouze dešťovou vodu, kterou si budou nádobami nosit do koryt. Budou se tedy učit, že voda tekoucí z vodovodního kohoutku není samozřejmost. Už se moc těšíme, až

obě části zahrady budou dokončené a z dětí se stanou pěstitelé
a „vodníci“. Určitě vás o novinkách nejen na zahradě školky
budeme informovat v dalších číslech Hlásky nebo na našem webu
www.msduhasobeslav.cz. Na závěr bychom chtěli popřát všem,
nejen našim duhovým, dětem školní rok plný nových a krásných
zážitků, zkušeností a kamarádství.
koletiv MŠ DUHA

MŠ NERUDOVA
Léto v MŠ Soběslav
Mateřská škola Soběslav byla otevřena
v lednu 1968 jako Závodní mateřská škola-jesle LADA. Zřizovatelem a majitelem byl národní podnik LADA Soběslav.
V budově byly v té době umístěny dvě
třídy jeslí a tři třídy mateřské školy. Škola
měla vlastní školní kuchyni a úložné
sklepní prostory s kotelnou a prádelnou.
V září 1980 podnik vystavěl druhou školní
budovu se dvěma třídami. Obě budovy
byly propojeny spojovací chodbou. Od
roku 1992 se stalo zřizovatelem školy
město Soběslav. V roce 1995 byla škola i
přilehlé pozemky prodána soukromé společnosti. V lednu 2020 město Soběslav
budovy školy i s pozemky odkoupilo
a stalo se jejich majitelem. Budovy i zahrada postupem času procházely dílčími úpravami. Velké přestavby se škola dočkala
o letošních letních prázdninách. Zcela
bude změněn vstup do školy, který bude
nově bezbariérový. Rekonstrukcí projde
spojovací chodba, některé šatny dětí, šatny
zaměstnanců, sborovna a kanceláře.
Ve dvou třídách budou nově vybudovány
sprchové kouty. V poschodí vznikne multifunkční prostor a velkou úpravou projde
přípravná kuchyňka. Pracuje se také ve
sklepních prostorech. Přestavbu provádí

firma Spilka a Říha, která má v tuto chvíli
problémy se zpožděnými dodávkami některých materiálů a dochází k posunu termínu prováděných prací. Nastalou situaci
není schopna ovlivnit a z tohoto důvodu
bude provoz školy zahájen v pondělí
6. září 2021. Velmi mě tato skutečnost

mrzí. Celý tým zaměstnanců školy se snaží
k tomuto datu školu pro naše děti připravit.
Děkuji všem rodičům za pochopení
a vstřícnost.
Bc. Eva Kuklová, ředitelka školy
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ZŠ E. BENEŠE
Nový školní rok začíná
Do nového školního roku vstupujeme s nadějí, že bude lepší, než
ten poslední. Díky covidové epidemii byly děti víc doma, než ve
škole. A i když se učily na dálku pomocí počítačů, všichni víme,
že to nebylo ono. Doufáme proto všichni, že se situace již uklidní
a že nás něco podobného letos již nepotká.
Na fotografiích se ještě vracíme k závěru minulého školního roku,
kdy jsme na školní zahradě předávali vysvědčení našim deváťákům. Přejeme jim hodně úspěchů ve studiu na zvolených středních školách.
O prázdninách jsme opět pořádali příměstské tábory pro děti ze
Soběslavi a okolí. Ve čtyřech týdenních turnusech se na nich vystřídalo přes 70 dětí. Věříme, že v příštím roce budeme moci tábory pořádat znovu, protože vnímáme, že je to vítaná pomoc pro
rodiče těchto dětí.

Nový školní rok začínáme se dvěma prvními třídami. Nejen jim,
ale i všem ostatním dětem a rodičům přejeme hodně zdraví a věříme, že po nutném trojím testování začátkem září začne normální
školní práce a na problémy s covidem budeme už jen vzpomínat.
Vlastimil Říha, ředitel školy

ZO ČSCH SOBĚSLAV

MOŠTOVÁNÍ OVOCE
Český zahrádkářský svaz Soběslav oznamuje, že od
měsíce září 2021 zahájí moštování ovoce na moštárně
v Soběslavi. Přesný termín oznámíme v městském
rozhlase. Objednání bude telefonicky na těchto
telefonech: 777 311 597 nebo 775 311 597 (manželé
Pehovi), pevná linka 381 524 013
Alena Pincová, jednatelka ČZS Soběslav

ZVE NA BURZU A TRHY
5. 9. od 7 do 9:30 hod.
areál chovatelů
K nákupu drobného zvířectva,
farmářských produktů
a chovatelských potřeb.

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

RC SOBÍK
Milé maminky, děti i ostatní,
slunečné léto uteklo opět jako voda.
Věříme, že jste léto strávili společně
s rodinou a máte spoustu společných
zážitků. I v Sobíku jsme v létě prožili
nejedno dobrodružství, protože jsme pro
děti přes prázdniny uspořádali čtyři turnusy
příměstských táborů. Tento rok jsme se
snažili dětem přiblížit různé profese. A to
umělce, lékaře, sportovce a kuchaře. Během prvního týdne se děti seznamovaly
s různými typy umění a na konci týdne se
z herničky stala provizorní galerie začínajících umělců. Druhý turnus děti objevovaly
kouzlo profese lékařů a navštěvovaly po
celý týden „Sobíkovu univerzitu“, kde se
naučily nejen základy první pomoci, ale
i péči o svoje zdraví, ať se jednalo o duševní hygienu, nebo základy zdravé výživy. Na závěr je čekaly závěrečné zkoušky
a „promoce“.
Třetí turnus vedli, jako minulý rok, tatínkové, kteří dětem po celý týden zprostředkovávali seznámení s různými druhy sportů,
aby se z nich na konec turnusu stali malí
sportovci.
A na závěrečný týden se hernička proměnila v malou kuchyni a restauraci, protože si děti vařily. Za jeden týden ukuchtily
10 zdravých jídel, které si potom s chutí
snědly. Tábory hodnotíme jako velmi

povedené a všechny děti, které byly ve
věku od 3 do 7 let, byly moc šikovné.
Nyní se už připravujeme na září a na nový
program. Jelikož není ve světě covidová
situace stále uklidněná, rozhodli jsme se,
že letos nebude možné zakoupit výhodné
permanentky a bude se moct platit pouze
jednorázově. I pravidelný program bude
trochu zjednodušen, protože není v našich
personálních silách kompenzovat neplánované uzavření herničky. I tak věříme, že
bude tento školní rok lepší než ten minulý
a budeme se v herničce pravidelně potká-

vat. Všechny aktuální informace Vám rádi
sdělíme na Dni otevřených dveří, který se
bude konat v sobotu 4. září.
V rámci jednorázových akcí začneme už
v září Dětskou burzou dětského oblečení
a vybavení, která se bude konat 11. září
od 9 do 12 hodin a to v KDMS. Opět je
možné si zamluvit místo na prodej na tel.
725 884 824.
Všechny plánované akce a nový program naleznete na našich facebookových
a webových stránkách.
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 - 2022 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						
ŠIKULKA I. - práce s papírem, přírodninami, modelování, malování pro děti 5 - 6 let 						
ŠIKULKA II. - práce s přírodními i netradičními materiály, pro děti 3 - 4 let
					
DÍVČÍ KLUB - pro dívky 6 - 14 let, základy háčkování, šití, výroba bytových doplňků a dárků z různých materiálů
KORÁLKOVÁNÍ A DRÁTKOVÁNÍ - náušnice, náramky a jiné šperky z korálků, dekorace z drátků, pro děti od 8 let			

500,500,500,500,500,-

KERAMIKA
KERAMIKA 1 – jednoduché modelování z hlíny, práce se šablonou, pro děti 5 -11 let						
KERAMIKA 2 – práce s různými druhy hlíny, výroba a dekorace keramiky, pro děti 10 - 16 let					
KERAMIKA 3 – modelování, práce se šablonou, rozvoj motoriky, pro děti 5 - 11 let
					
KERAMIKA 4 – výroba a dekorace keramiky, hrnčířský kruh, pro děti 10 - 16 let
						
KERAMIKA 5 – jednoduché výrobky z hlíny, modelování, pro děti 5 - 11 let
						
KERAMIKA 6 – výrobky z různých druhů hlíny, hrnčířský kruh
					
KERAMIKA PRO NEJMENŠÍ – základy práce s hlínou, pro děti 4 - 7 let
					
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ – výroba keramiky pro dům i zahradu, sochařství, hrnčířský kruh					

1.200,1.200,1.200,1.200,1.200,1.200,1.000,2.400,-

VÝTVARNÉ
VÝTVARKA HROU – malování různými technikami, výtvarné hrátky, pro děti 6 - 12 let					
VÝTVARNÝ ATELIÉR – kresba – portréty uhlem, tužkou, rudkou, kolorovaná kresba, malba, práce s barvami, pro děti od 10 let

500,500,-

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

500,600,-

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
500,NOVITA – pěvecký sbor pro dívky a ženy
					
mládež 500,- / ženy 1.000,-

TANEC
MAŽORETKY – pro děvčata, která mají ráda hudbu a pohyb, od 6 do 15 let
						
ROZTLESKÁVAČKY – pro děvčata, která chtějí spojit sport, tanec a rozvíjet své pohybové schopnosti				
ORIENTÁLNÍ TANCE ZAČÁTEČNICE – první seznámení se základními prvky a variacemi orientálních tanců, pro děvčata od 6 let

500,500,500,-

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

500,-
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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				
HÁZENÁ ŽACTVO – pro kluky a holky od 11 let, kteří rádi sportují a chtějí zdokonalovat svou obratnost a míčovou techniku hry
KANOISTIKA – pro chlapce a děvčata od 6 do 15 let, které baví sportovat, plavat a „jezdit vodu“
			
VOLEJBAL 1 – pro začátečníky, které baví hra s míčem, děti 7 - 10 let
					
VOLEJBAL 2 – pro děti od 10 let, které již volejbal hrály a chtějí se naučit víc
					
STOLNÍ TENIS 1 – základy hry stolního tenisu, určeno začátečníkům, dětem 6 - 10 let 						
STOLNÍ TENIS 2 – pro zdatnější tenisty, děti 10 - 15 let
						
STOLNÍ TENIS MUŽI – pro registrované sportovce, účast v soutěžích
					
FLORBAL PŘÍPRAVKA – pro děti ročník narození 2016 - 2019								
FLORBAL ELÉVOVÉ – pro chlapce ročník narození 2012 - 2015								
FLORBAL MLADŠÍ ŽÁCI – pro chlapce ročník narození 2009 - 2011							
FLORBAL STARŚÍ ŽÁCI – pro chlapce ročník narození 2007 - 2008							
FLORBAL STARŠÍ ŽAČKY – pro děvčata ročník narození 2007 - 2010							
FLORBAL DOROSTENCI – pro chlapce ročník narození 2005 - 2006							
FLORBAL JUNIOŘI – pro chlapce ročník narození 2002 - 2004
					
FLORBAL JUNIORKY – pro děvčata ročník narození 2003 - 2006		
						

700,700,600,1.000,1.000,600,600,1.200,800,800,800,800,800,800,800,800,-

OSTATNÍ KROUŽKY
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,JÓGA – zdravé cvičení pro mládež a dospělé								
500,- /1.000,Jaroslava Kohoutová

NOVITA
NOVITA se hlásí
Všem našim váženým a milým příznivcům sdělujeme, že pěvecký sbor NOVITA se cítí zdravě a především se velmi
těší nejen na společné zpíváníčko, ale
hlavně na opětovné setkání s Vámi, našimi věrnými posluchači a na naplnění
našeho motta ,,Pohlazení po duši“.
Nyní mi prosím dovolte několik osobních vět. Celý život jsem se věnovala
hudbě - 45 let jsem vyučovala klavírní
hře a zároveň v posledních 15 letech vedení pěveckého sboru. Se svými žáky
jsem se rozloučila před třemi lety
a nyní nastala doba rozloučení se sborem
a s Vámi.

pro Vás i radostné sdělení: vedení pěveckého sboru NOVITA převezme do svých
citlivých rukou výborná muzikantka
a zpěvačka Mgr. Hana Žvachtová, kterou
v Soběslavi všichni znáte.
Přeji nové paní sbormistryni i sboru,
ať se jim krásně zpívá a obecenstvu
nechť se sbor líbí a zůstane mu nadále
věrné. Z celého srdce děkuji.
Eva Schönfelder Králová

Rozloučení jsem si představovala úplně
jinak, ale ...
Proto chci všem poděkovat - obecenstvu
i členům sboru - za přízeň, podporu, výdrž, chuť i nadšení, se kterým jsme vždy
připravovali nový program a pak se na
koncertech s radostí o výsledek našeho
snažení dělili s Vámi.
Děkuji za uznání a potlesk, které byly
vždy úžasnou odměnou a povzbuzením.
Z mého malého pocitu smutku mám však

Milí čtenáři, vážení návštěvníci koncertů
sboru Novita,
když mi bylo před
rokem nabídnuto
sbormistryní paní
Evou Královou,
abych po ní převzala vedení sboru
Novita, zvažovala
jsem dlouho a hluboce veškerá pro
i proti. Nebudu
Vás unavovat vypisováním seznamu, co vše se vyskytlo na straně „pro“
a na opačné straně „proti“. Jak jste sami
četli, vyhrála nakonec volba „pro“.
Po roce všemožných zákazů a nařízení
se tedy nyní těším nejen na pravidelné
setkávání s milými členy sboru, které povětšinou již znám z dřívějších let
a vzájemné spolupráce, ale i na společnou práci, na společné zážitky při nacvičování nového repertoiru a hlavně na
setkání s Vámi, posluchači a návštěvníky
koncertů.
Kdo z Vás čtenářů by měl chuť se
k nám připojit a přijít si zazpívat, bude
vždy vítán. Potřebné informace o sboru
a zkouškách můžete najít na novitasobeslav.webnode.cz.
Začínáme 1. týden v září.
Hana Žvachtová

Zdroj fotografií: Novita
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Na letním pobytu se hasil požár a hledala cesta k pokladu
Na letní pobyt pro rodiny
11 dětí s handicapem a jejich rodiče jsme se vydaly
1. srpna do Pluhova Žďáru,
konkrétně penzionu U Zámku. Krom našeho týmu a rodin s námi jako
vždy odjely i dobrovolnice, bez kterých si
tyhle akce vlastně nejde vůbec představit.
Kromě povídání s psychoterapeutem
Jaromírem Baslerem se maminky letos
domluvily a vyrazily společně na výlet na
Červenou Lhotu, kam došly pěšky rovnou
z penzionu, a pak pokračovaly dál až do
Jindřichova Hradce.
S dětmi jsme chodily na procházky do okolí. Nejoblíbenější destinace byla původně
hromada ořezů, větví a pařezů a následně

doutnající spáleniště. Holky dobrovolnice
totiž nemohly při hlídání dětí přehlédnout
plameny a stoupající kouř nad střechami
domů v dáli. Inu vydaly se pátrat a našly
oheň stoupající do výšky stromů. Vše naštěstí vyřešil rychlý příjezd přivolaných
hasičů. Tohle jsme na pobytu rozhodně
nikdy nezažily. A budeme věřit, že ani nezažijeme.
Ve středu jsme vyrazily autobusem na výlet
do Mlýnu Radouňka, ekologického centra,
kde na děti čekala herna Montessori školky
a také dvůr s kopečky, kameny a prolézačkami. Děti si tak procvičily dovednosti motorické, ale musely i přemýšlet, jak aktivity
v herničce zvládnout.
Během ostatních dnů šly děti také cestu za

pokladem, tiskaly obrázky, hrály si na hřišti a trampolíně. A také jsme si nenechaly
ujít návštěvu místního kravína.
Při procházkách nám k zábavě nahrával
déšť, který na polních cestách vykouzlil
nádherné louže. Těm nešlo odolat :).
Dobrovolnice i rodiče podnikli výpravu na
zámek Pluhův Ždár. Klíč k němu byl uložen na recepci a všichni tak mohli objevovat krásy a tajemná zákoutí zámku kdykoliv se jim zachtělo.
Jak pobyt zhodnotit? Bylo tady krásně,
a i když to bylo v některých ohledech pro
tým a dobrovolnice náročné, uteklo to...
až moc rychle.
Za tým I MY, Míša Bumbálková
www.imypomahame.cz

Oznamování plánovaných odstávek elektřiny
bude pro občany rychlejší a efektivnější
Plakátky, které značily části ulic, kde nepůjde elektřina kvůli opravám nebo dalších
jiným pracím na rozvoji a modernizaci distribuční sítě, zmizí. Od 1. září mění společnost EG.D na části svého distribučního
území způsob, jakým bude informovat
zákazníky o plánovaných odstávkách
elektrické energie.
„Rozhodli jsme se sjednotit způsob, jakým
budeme ohlašovat plánované odstávky elektřiny. Zvolili jsme přitom tu nejjednodušší,
nejrychlejší a nejekologičtější možnost a
tím je elektronické oznámení,“ vysvětluje
Lukáš Svoboda z oblastního managementu

společnosti EG.D.
Tato změna se od září bude týkat celých
jižních Čech a podstatné části Kraje Vysočina. „Právě v těchto lokalitách jsme
doteď kromě elektronických informací
v datových schránkách vylepovali i informační letáky,“ dodává Miroslav Točín
z oblastního managementu.
Služba Distribuce24 je bezplatná a poskytuje nejen informace o plánované odstávce
elektřiny.
Po zaregistrování na portále Distribuce24
zde zákazníci najdou svá odběrná místa.
Ve svém účtu si nastaví kontaktní údaje,

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
(červenec 2021)
•

•

•

Soběslavští policisté vyšetřují případ krádeže vloupáním do rekonstruovaného
rodinného domu v Tučapech, část Dvorce. Dosud neznámý pachatel za použití násilí
vnikl do vnitřních prostorů, kde vše prohledal a následně odcizil elektrické dílenské
nářadí. Po sobě zanechal škodu za bezmála 10 000 korun.
Soběslavští policisté v období od 20. 7. hledají zloděje, který minulé úterý ukradl
z neuzamčeného vozidla zaparkovaného v ulici Jiráskova, peněženku s desetitisíci
korunami. Policisté apelují na občany, že i prázdná taška na sedadlech může přilákat
zloděje.
Pátráme po zloději, který se v době od třetí hodiny ranní do deváté hodiny dopolední pátku dne 30. 7. vloupal do provozovny café baru v Nové ulici v Soběslavi.
Po násilném vstupu zde odcizil na téměř padesát krabiček cigaret různých značek
a nepohrdl ani provozní finanční hotovostí v drobných mincích. Vlastní krádeží
a poškozením objektu provozovny způsobil souhrnnou hmotnou škodu ve výši
bezmála 20 000 korun. Po pachateli pátrají policisté místního obvodního oddělení.
Jakékoliv poznatky, které by přispěly k dopadení zloděje, a to zejména z místa činu,
tedy od osob, které v uvedené době procházeli či projížděli kolem provozovny po
Nové ulici, respektive průtahu městem po hlavním silničním tahu I/3, přivítají policisté na lince 158. Děkujeme.
Za OO PČR Soběslav, za využití zpravodajství
por. Mgr. Miroslava Doubka, pprap. Jana Štecová

na které pak budeme ještě zvlášť posílat
informace o odstávkách, poruchách nebo
servisních pracích.
Zaregistrovat do portálu se dá jednoduše
na webu www.egd.cz/d24, stačí si vybrat
možnosti, které jim nejvíce vyhovují.
K uvedené registraci pak stačí pouze několik základních údajů, které najdete na
faktuře za elektřinu. Pro snadnější přístup
k registraci pomůže i letáček s QR kódem,
který Vás na danou stránku přímo navede.
Případné dotazy na info@egd.cz nebo na
800 225 577.
Miroslav Točín, EG.D

Knihu 100 let fotbalu
v Soběslavi zakoupíte
v infocentru
Knihu nejen o historii soběslavského fotbalu můžete zakoupit už nyní
v infocentru. V Soběslavi se fotbal
hraje možná i víc než 100 let, nicméně v roce 1921 založilo několik
mladých mužů fotbalový klub pod
názvem SK Soběslav. Bohatá historie soběslavského fotbalu doplněna
dobovými fotografiemi je poutavou
formou popsaná v této knize. Autorem je Petr Lintner, který už napsal
několik úspěšných knih o Soběslavi.
Knihu si můžete koupit v infocentru na náměstí Republiky za 390 Kč.
Jsme tu pro vás denně od 9 do 17:30
hod.
-pim-
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KD VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE
Vzhledem k současné situaci prosíme sledujte naše webové stránky www.
kd-veseli.cz, kde se dozvíte informace o aktuálních změnách a za jakých
podmínek je možné navštívit kulturní akce.
• Červen až září 2021
UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2021 VESELÍ N. L.
Sochařská výstava v exteriérech města. Tématem Umění ve městě 2021 je CITY
(město).
• 2. července až 16. září 2021
POSTAVENO Z KOSTEK LEGO®
Komentované prohlídky výstavy se uskuteční ve čtvrtek 16. září 2021 v časech
od 16:00, od 16:30 a od 17:00 hodin. Výstava ze soukromé sbírky Michala Plose.
Přijďte se podívat, co vše je možné postavit z kostek LEGO®, dozvíte se informace
o historii a zajímavosti o kostkách LEGO® a mnohé další. Výstava potrvá do
16. září 2021, otevřeno vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 13 do 17 h.
• Pátek 10. září
FORMAGGI DELLA BELLA ITALIA
Večer italských sýrů a vín s odborníkem na sýry Jiřím Kopáčkem. Ochutnáte
největší sýrařské skvosty této země. Víceúčelový sál KD od 19 hodin, vstupné:
390 Kč. Počet míst je omezen, nutná předchozí rezervace.
• Úterý 14. a středa 15. září
ČTYŘI DOHODY
Divadelní představení přeložené z 21. května 2020 a z 26. dubna 2021, již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Představení jsme byli nuceni vzhledem
k vládním nařízením rozdělit na dva termíny. Účinkují: Jaroslav Dušek, Alan
Vitouš, Pjér La Š´éz. Představení podle knihy Dona Miguel Ruize založené na
staré moudrosti Toltéků. Velký sál KD od 19 hodin, vstupné: 420 Kč.
• Pátek 17. a sobota 18. září
VESELSKÉ SLAVNOSTI 2021
Veselské slavnosti jsou tradiční městské slavnosti, přinášející občanům a návštěvníkům města dvoudenní program. Připraveno je vyžití pro děti i dospělé,
tvořivé koutky, soutěže a recesistické akce včetně tradičních Jízda z kopce na
čemkoli, dále Soutěž o nejlepší guláš a další gastronomické soutěže. Letos vystoupí např. kapela Slza, Lenny, Vanua2, Jen tak tak, Cihelna a spol., Wohryzek
Band a další. Děti se můžou těšit na Dětskou farmu Agentury Václav Třasák
Shaker Production a na vystoupení Čiperků. Vstupné je zdarma.
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS
ZÁŘÍ 2021
Program sportovišť TJ Spartak na
www.spartaksobeslav.isportsystem.cz
12. 9.
19. 9.
26. 9.

14,00 – 15,45
14,00 – 15,45
14,00 – 15,45

Pozvánka na
Dobroběh 2021
Dobroběh je dobročinný běžecký závod,
který pořádá Diakonie Rolnička
ve spolupráci s Rozběháme Soběslav
a s dobrovolníky z řad vojáků 42.
mechanizovaného praporu. Vloni to
nevyšlo, letos by se ale měl uskutečnit
v sobotu 18. září 2021 od 9 do 18 h.
Trasy:
- klasický běh (6,7 km)
- army trasa s překážkami (6,5 km)
- dětská klasika i army (250 - 500 m)
- pěší trasy
Výtěžek Dobroběhu bude tradičně
použit na chod dobrovolnického centra,
které, stejně jako celá Rolnička, pomáhá
dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením.
Akce se koná za každého počasí.

redakce

Zdroj:dobrobeh.rolnicka.cz
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Závody se budou letos konat 8. 9. 2021. Na
výběr bude opět ze dvou tratí:
- 8 km
dospělí, jeden okruh
- 500 m závod pro děti do 15 let
Program:
14:00 - 15:30 Výdej startovních balíčků na
dětské závody
16:00 Start dětí na 500 m
17:00 Vyhlášení vítězů dětských závodů
15:00 - 17:30 Výdej startovních balíčků na
dospělý závod
18:00 Start dospělých
20:00 Vyhlášení vítězů dospělých
Registrace probíhala pouze on-line do
30. srpna, na místě již nebude možné se
registrovat.
Kontakt na pořadatele:
776 761 698, marcelkap@seznam.cz

V tenisovém turnaji starších žákyň zabodovaly hráčky ze Soběslavska
Ve dnech 21.-22. července proběhl na soběslavských kurtech
tenisový turnaj starších žákyň, na kterém se neztratily ani
soběslavské tenistky.
Turnaje se zúčastnilo 22 žákyň z celé republiky, převážně pak
z Jihočeského a Středočeského kraje. Ve dvouhře zvítězila
Vendula Mojžíšová z Vesců, která nastoupila do hry za LTC
Č. Budějovice. Druhé místo obsadila Kamila Viturková (Tenisový
klub Soběslav).
Na prvním místě ve čyřhře se umístily Klára Jana Čermáková
a Elen Hronová, druhé místo na stupních vítězů pak obsadily
Kamila Viturková s Kateřinou Holasovou.
Ze Soběslavi dále hrály dvouhru K. Holasová a Adéla Pánková, nepřešly však přes čtvrtfinále. V semifinále čtyřhry vypadla
A. Pánková, která na kurtu hrála se Stibůrkovou.
Turnaj starších žákyň začíná mít v Soběslavi tradici. V lednu je
vypsán kalendář, do kterého se mohou zapsat tenisové kluby, které
projeví zájem o pořádání turnaje. Podmínkou jsou alespoň čtyři
kurty a do turnaje se musí následně přihlásit dostatečný počet žákyň, jinak by se nekonal.
„Turnaj vypisujeme, aby se ho mohly soběslavské děti zúčastnit
a nemusely nikam cestovat. V Soběslavi má již docela tradici. Díky
tomu se nám letos přihlásilo 22 dívek. To je v dnešní době slušný
počet,“ vysvětlil L. Drachovský.

V prvním ročníku přijelo na turnaj osm účastnic. V dalších letech
se počet postupně navyšoval, přičemž některé dívky se účastní
opakovaně. Letos se koná již počtvrté. O víkendu 24. – 25. 7. na
něj navázal dvoudenní turnaj starších žáků a posléze dorostu.
					
-minFoto dole: Kateřina Holasová, Kamila Viturková, Elen Hronová, Klára
Jana Čermáková; Zdroj: TK Soběslav
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Členové spolku kulturistiky RestartSoběslav sklízí úspěchy
Soběslav má řadu úspěšných sportovců,
kteří se průběžně umisťují na stupních vítězů v různých sportovních disciplínách.
Nedávno to potvrdil také Viktor Koloušek ze spolku kulturistiky RestartSoběslav
z. s., který získal zlatou medaili na Mistrovstí ČR dorostu a juniorů v kategorii kulturistika staršího dorostu. Mistrovství se
konalo 12. června 2021 v kulturním domě
v Turnově a závodu se zúčastnilo celkem
97 soutěžících.
„Mám z toho báječné pocity. Ze začátku
jsem měl trochu trému, ale věřím, že to
ke sportu patří. Jsem rád, že to nakonec
všechno dobře dopadlo a doufám, že to
motivuje další lidi začít aktivně sportovat,“
sdělil své dojmy z mistroví V. Koloušek
a zmínil, jak se k této sportovní disciplíně
dostal:

2019. „Právě tehdy jsme začali plánovat
přípravu na Diamond Cup, kdy příprava
závodníka trvá běžně 1/2 roku až rok. Náš
spolek má v současnosti zhruba 200 aktivních členů vyznávajících zdravý životní styl
a cvičení jako takové. Spolek jsme založili,
protože v Soběslavi nebylo na profesionální
úrovni kde cvičit. Přitom historicky jsou
v našem městě poměrně úspěšní závodníci, ať již na republikové či dokonce světové
úrovni,“ vysvětlil předseda spolku Marcel
Tlášek.
Jak to u sportu bývá, i v kulturistice
cesta na stupně vítězů není jednoduchá

a vyžaduje hodně času, trpělivosti a vynaložené energie.
„V první řadě je důležitý velmi dobrý trenér se spoustou zkušeností. Dále určitě
silná vůle, kázeň a disciplína,“ sdělil
své zkušenosti s přípravou V. Koloušek
a dodal: „Není to lehké jak fyzicky, tak psychicky, ale s podporou trenéra R. Pragera, pana M. Tláška, svých skvělých rodičů,
přátel, našeho restart teamu a školy ZŠ Komenského byl průchod obtížnou přípravou
mnohem snazší. Takže bych rád poděkoval
všem, co stáli po mém boku. Děkuji za podporu.“
-min-

„S kulturistikou jsem začal úplně náhodou.
Ze začátku jsem chtěl jen aktivně sportovat a mít vyrýsované tělo. S tímto sportem
mě seznámil trenér z Restartgymu Rudolf
Prager, pod jehož vedením cvičím třetím
rokem. Nabídl mi, že bych mohl zkusit soutěž a já s nadšením souhlasil. Velmi jsem
si vážil této nabídky. Byla to pro mě výzva
a dal jsem tomu maximum.“
O první úspěch členů spolku se ale nejedná.
Vítězství si v roce 2020 odnesl také Roman
Kuděj, který zvítězil v mezinárodní soutěži
Diamond Cup 2020 v kategorii kulturistika
mužů nad 100 kg. Ve stejném roce k němu
dále připojil vítězství v soutěži Partner Cup
Čelákovice v kategorii kulturistika mužů
nad 90 kg. Zde se stal také absolutním
vítězem.
Spolek RestartSoběslav z.s. poskytuje
v Soběslavi záštitu pro sportovce od roku

V. Koloušek (uprostřed) na Mistrovství ČR dorostu a juniorů v Turnově
INZERCE

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

Nabízíme
-

Stavební práce
Kompletní realizace RD
Demoliční práce
Zemní práce
Rychstav@outlook.cz
+420 739 933 219
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodej
₋

Nemovitosti - www.inrekareality.cz

₋

Prodám letošní mláďata andulek,
všechny barvy. Cena 100 Kč za
kus. Kontakt 602 357 210. Kovářov.

₋

Prodáváme betonové stropní skořepinové panely 6 ks, délka 300 cm,
šířka 60 cm, výška 10 cm. Cena
1 200 Kč /kus. Tel. 608 494 387

Koupě
₋

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

₋

Koupím garáž v Soběslavi,
tel. 725 302 843

₋

Koupím byt v Soběslavi, případně
s garáží. Tel. 606 233 658

₋

Koupím garáž u Otavanu nebo
Na Ohradě. Tel. 603 215 215
(p. Lintner).

₋

Koupím garáž v Soběslavi. Mimo
lokality za letištěm. Nejsem RK.
Tel. 723 188 195.

₋

Koupím dům v Soběslavi nebo
blízkém okolí. Seriózní jednání,
nejsem RK. Tel. 605 991 049

₋

Koupím garsoniéru v os. vlastnictví
nebo mohu nabídnout výměnu za
byt též v os. vlastnictví 1+1 větších
rozměrů s balkonem, plus doplatek
vyrovnání. Tel. 607 917 956

Ostatní
₋

MALÍŘ-NATĚRAČ. Metelec.
Tel. 728 987 702

₋

Nabízím kameny, ruším starou
skalku a obrubník. Barva tmavá,
tvary nepravidelné, větší než fotbal.
míč. Tel. 739 442 733

₋

Příjmu do HPP svářeče, soustružníka, obraběče kovů. Zámečnictví Jiří
Churáček, Kundratice 11, 391 81
Veselí nad Lužnicí. Více informací
na tel. 608 959 456

₋

Pronajmu kancelář, místo na parkování, venkovní posezení.
Tel.777 907 750

₋

Pronajmu garsoniéru a 2kk, místo
na parkování, venkovní posezení.
Tel. 777 907 750
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KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA
Prodej, doprava,
čerpání betonu
Luboš David
Tel. 775 024 262

NOVĚ OTEVŘENO

SALON MaRy
Palackého 92/6, Soběslav

Nehtová modeláž

777 672 592

Kadeřnictví			

702 844 994

Kosmetika, pedikúra

720 968 802
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KAMENICTVÍ
Kámen ábor

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

AKCE NA ZÁŘÍ
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

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
VESCE 44, Soběslav

www.lesysobeslav.cz

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
Tel.: + 420 605 163 108
KANCELÁŘ:
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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