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Dočtete se v tomto čísle:
Investiční akce v Soběslavi

str. 4

Záměr vybudování odpočívky
u dálnice D3

str. 5

Letní koupaliště v Soběslavi otevře
v polovině června

str. 5

Soběslavský den proti melanomu
poukázal na potřebnost prevence

str. 7

V květnu byla zprovozněna kašna se sochou sv. Floriana,
posezení na náměstí zpříjemní celou letošní sezonu.

Správa města Soběslavi v polovině května nainstalovala na
náměstí Republiky květinové pyramidy. (Autor foto vlevo
a nahoře vpravo:archiv)

Nedaleko obce Roudná byl 7. května v 17 h spatřen zajímavý meteorologický úkaz - tromba. Foto: Klára Rosová
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čt 2. 6.			
17 h
LEPOPO
Letní podvečer poezie
městská knihovna (více str. 9)
so 4. 6. 		
14 – 2 h
Country odpoledne
mini festival country kapel,
kemp TJ Spartak
ne 5. 6. 		
7 – 9:30 h
Burza a trhy drobného zvířectva
areál chovatelů
ne 5. 6. 			
17 h
Pohádkové odpoledne u kašny
nám. Republiky (v případě
nepříznivého počasí v podloubí
u infocentra)
pá 10. 6.			
Noc kostelů (více str. 7)

18 h

so 11. 6.		
18 – 21 h
10. noc v Blatském muzeu
- Netopýří, Rožmberský dům
(více str. 8)
so 11. 6.			
18 h
Punk Rock Live na plovárně!
Zahrají kapely Utíkej!, Maniac,
Stav bez tíže. Kemp TJ Spartak.
ne 12. 6.			
18 h
Pavel Klusák a jeho kniha
GOTT – Československý příběh
autorské čtení hudebního publicisty, park u kostela sv. Víta
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Infocentrum

O červnových víkendech bude znovu zpřístupněna městská věž u kostela sv. Petra a Pavla.
Navštívit ji můžete od 9 do 17 hodin.Večerním
pohledem se můžete pokochat v pátek 10. 6.,
kdy během Noci kostelů bude věž zpřístupněna
od 18 do 21:30 h. Kromě krásného výhledu z ochozu věže můžete obdivovat i nově
zrenovované pětilisté růže, které zdobí zábradlí na ochozu. Najde se mezi vámi návštěvník, který je všechny spočítá? Svoje tipy
na počty růží můžete do konce června 2022
nahlásit v infocentru, nebo je poslat na e-mail:
infocentrum@musobeslav.cz.

Infocentrum prodlužuje
otevírací dobu a zve do
výstavních prostor staré radnice

ČERVNOVÉ AKCE V SOBĚSLAVI
st 1. 6. 			
13 h
Den dětí
zábavné soutěže pro děti k jejich
svátku, park u DDM, (více str. 16)

Městská věž otevřena

so 18. 6.
13:30 – 1 h
Festival Dobrovol
hudební festival na podporu
dobrovolnického centra Rolničky,
kemp TJ Spartak (více str. 19)
st 22. 6. 			
16 h
T-mobile Olympijský běh 2022
běžecké závody v rámci celonárodní akce, start závodu dětí v 17 h
a dospělých v 18 h. (více str. 19)
pá 24. 6.			
17 h
Ukončení školního roku
s Gumpem
beseda se spisovatelem a scénáristou Filipem Rožkem a psím filmovým hrdinou Gumpem, knihovna

Infocentrum

Infocentrum města Soběslavi bude otevřeno
od 1. června do konce září denně od 9 do
17:30 hodin. Připravili jsme pro Vás širokou
nabídku dárkových a upomínkových předmětů.
Zároveň bychom Vás chtěli upozornit na výstavní prostory ve foyer staré radnice, do kterých se vchází přes infocentrum. Každý měsíc
prostory ožívají díly umělců různého zaměření,
prezentují se zde i soběslavské školy. Do poloviny června zde prezentuje základní škola Komenského ul. výročí 150 let od založení základního kamene budovy. V červnu zde zhlédnete
díla žáků výtvarného oboru Základní umělecké
školy v Soběslavi. Těšíme se na Vaši návštěvu.

pá 24. 6.			
18 h
Zuzana Říhová představí svou
knihu Cestou špendlíků nebo
jehel
autorské čtení, park u kostela
sv. Víta (více str. 17)
pá 24. 6. 		
Tarapaca Jazz
koncert táborské kapely,
náměstí Republiky

20 h

út 28. 6.			
18 h
Soběslavský varhanní
půlmaraton
Zahrají žáci a učitelé ze ZUŠ
Soběslav a studenti a učitelé
z konzervatoře v ČB, zazpívá
Anonym Voice. Kostel sv. Víta.
(více str. 18)

Úřední den notáře
JUDr. Stanislav Hroch

Středa 8. 6. a 22. 6.

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

www.musobeslav.cz

Zprávy z města

USNESENÍ

10. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 10. května 2022.
Usnesení č. 10/120/2022
Rada města ukládá realizovat usnesení
z 19. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 26. dubna
2022.
Usnesení č. 10/121/2022
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku „Nástavba Senior-domu v Soběslavi – vybavení vana“, které se
uskutečnilo 25. 4. 2022 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Arjo Czech Republic, s. r. o., Praha,
za cenu 290.767 Kč + DPH.
Usnesení č. 10/122/2022
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku „Oprava místních
komunikací 2022“, které se uskutečnilo
9. 5. 2022 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Vialit Soběslav, spol. s r. o., za cenu
1.366.400,75 Kč + DPH.
Usnesení č. 10/123/2022
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku „Oprava chodníku
Na Pískách“, které se uskutečnilo
9. 5. 2022 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Strabag, a. s., Praha, za cenu 2.116.400 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 10/124/2022
Rada města jmenuje komisi pro výběrové
řízení na pozici jednatele Správy města
Soběslavi, s. r. o., v následujícím složení:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
• Mgr. Pavel Lintner – místostarosta
města
• Mgr. Alena Krejčová – členka RM
• Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM
• Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Usnesení č. 10/125/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Miloslav Štefan, Žíšov, na provedení stavebních prací v ubytovnách ve sportovním areálu v Soběslavi za cenu 242.953 Kč
+ DPH v souvislosti s poskytováním
ubytování uprchlíkům z Ukrajiny.
Usnesení č. 10/126/2022
Rada města souhlasí s navýšením kapacity
Mateřské školy Soběslav, Nerudova 711,
od 1. 6. 2022 ze současných 140 míst pro
děti v mateřské škole a školní jídelně na
164 míst.
www.musobeslav.cz

Usnesení č. 10/127/2022
Rada města souhlasí na návrh jednatele
Správy města Soběslavi, s. r. o., p. Vladimíra Falady s nákupem sekačky Stiga Park
PRO 900 WX za cenu 239.652 Kč + DPH od
firmy Boháč CZ – stroje a nářadí, s. r. o.,
Tábor, do vlastnictví SMS, s. r. o. Nákup
sekačky bude financován z rozpočtu společnosti.
Usnesení č. 10/128/2022
Rada města schvaluje aktualizaci Strategického rámce MAP – seznam investičních priorit 2021-2027 (MAP III)
v projektu Místní akční plán III v ORP
Soběslav, realizovaným MAS Lužnice,
z. s., Sudoměřice u Bechyně, pro MŠ
DUHA Soběslav, ZŠ E. Beneše Soběslav
a ZŠ Komenského Soběslav dle předložených materiálů.
Usnesení č. 10/129/2022
Rada města schvaluje změnu rozpočtu
Senior-domu Soběslav na rok 2022 dle návrhu předloženého ředitelkou organizace
Ing. Zinou Petráskovou.
Usnesení č. 10/130/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského
kraje, ÚO Tábor – stanice Soběslav (nafukovací člun, brašna START pro třídění raněných osob a dataprojektor).
Usnesení č. 10/131/2022
Rada města souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy a smlouvy licenční mezi městem
Soběslav, Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze a paní Quynh Trang
Tran, která řeší darování a poskytnutí
oprávnění k užití sochařského díla zhotoveného v rámci projektu „Pocta Heleně
Johnové“.
Usnesení č. 10/132/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej pozemků p. č. 3492
o výměře 3 821 m2, p. č. 3493 o výměře
9 501 m2, p. č. 3496/1 o výměře 284
m2, p. č. 3497 o výměře 1 313 m2, p. č.
3498/6 o výměře 2 380 m2, p. č. 3498/9
o výměře 3 001 m2, p. č. 3502/2 o výměře
658 m2, p. č. 3503/2 o výměře 2 429 m2
a p. č. 3504/3 o výměře 492 m2, vše v k.
ú. Soběslav v lokalitě Na Brabci, které jsou
ve vlastnictví města Soběslav, společnosti
České houby, a. s., Soběslav, z důvodu rozšíření podnikatelských prostor.
Usnesení č. 10/133/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav
a EG.D, a. s., Brno, v souvislosti s realizací akce „Soběslav: chaty Svákov smyčka
kNN Dvořák“ na pozemku p. č. 2356/13
v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví
města.

Usnesení č.
10/134/2022
Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
městem Soběslav
a EG.D, a. s., Brno,
v souvislosti s realizací akce „Příp. STL Soběslav, Zátkova 166“
na pozemku p. č. 3834 v k. ú. Soběslav,
který je ve vlastnictví města.
Usnesení č. 10/135/2022
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi městem Soběslav
a EG.D, a. s., Brno, v souvislosti s realizací
akce „Soběslav: přeložka k.NN Riegrova
– město“, kterým dochází k navýšení ceny
na částku 844.073 Kč z důvodu nárůstu
cen vstupních materiálů a prací.
Usnesení č. 10/136/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a MP-IZOL
ploché střechy, s. r. o., Písek, na opravu
střechy ČOV v Soběslavi – lisovna kalu za
cenu 144.100 Kč + DPH.
Usnesení č. 10/137/2022
Rada města souhlasí s obsazením uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou v ulici Mrázkova čp. 745/III v Soběslavi dle návrhu předloženého sociálně
zdravotní komisí.
Usnesení č. 10/138/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav,
na opravu místní komunikace a parkovacích ploch v ulici Lesní v Soběslavi za cenu
331.620,95 Kč + DPH.

USNESENÍ
19. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi,
které se konalo 26. dubna 2022
ZM 19/148/2022
Zastupitelstvo města:
1) Uděluje souhlas s celoročním hospodařením města Soběslavi za rok 2021
a schvaluje závěrečný účet města Soběslavi za rok 2021 včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Soběslavi za rok 2021,
a to bez výhrad.
2) Schvaluje účetní závěrku města
Soběslavi za rok 2021.
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Zprávy z města
ZM 19/149/2022
Zastupitelstvo města:
1) Schvaluje změnu rozpočtu města
Soběslavi – Rozpočtové opatření č. ZM
2/2022 – v předloženém znění.
2) Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy mezi městem Soběslav a Římskokatolickou farností Soběslav na poskytnutí
dotace ve výši 752.000 Kč.
ZM 19/150/2022
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Soběslavi č. 2/2022
o nočním klidu v předloženém znění.
ZM 19/151/2022
Zastupitelstvo města stanovuje dle § 67
a § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, pro další volební období 2022–2026 dvacet jedna členů zastupitelstva města (sedm členů rady
města).
ZM 19/152/2022
Zastupitelstvo města:
1. Schvaluje vypuštění z řešení změny
č. 2 ÚP Soběslav:
• odpočívky Soběslav dle požadavku
MD ČR,

Investiční akce
v Soběslavi
Redakce
Ani v květnu stavební technika nezahálela. Dále pokračují práce na nástavbě senior-domu a rekonstrukci
výpravní budovy v Soběslavi. Jiné významné investiční akce se připravují.
V senior-domě byly doposud dokončeny všechny hrubé práce. V průběhu
května se mimo jiné pracovalo na fasádě a některých nedokončených balkonech, dodělávaly se sádrokartonové
obklady a elektrické rozvody. Dále mají
být nainstalovány protipožární dveře
a nové výtahy. Vznikne také nové zádveří u vstupních dveří. Předpokládaný
termín dokončení prací 31. 8. 2022
by měl být dle současného vývoje
stavebních prací dodržen. Během letní
sezony by měla být také opravena kotelna senior-domu, v rámci které budou
vyměněny kotle.
Ve výpravní budově byly téměř dokončeny hrubé stavební práce, v květnu
se dodělávaly například rozvody kanalizace, topení, elektroinstalace nebo
sádrokartonové obklady. Celá výpravní
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• plochy pro občanské vybavení na
pozemcích parc. č. 734 a 735 v k. ú.
Nedvědice,
• změny způsobu využití pozemků parc.
č. 1182/20, 1187/1, 1182/18, 1186/1,
1200/4 v k. ú. Soběslav z plochy soukromé zeleně na plochu bydlení, nízkopodlažní bytová zástavba – BR,
2. Schvaluje pořízení změny č. 3 Územního
plánu Soběslav zkráceným způsobem dle
§ 55a zák. č. 183/2006 Sb., v platném
znění, obsah změny dle přílohy č. 2,
3. Schvaluje pořízení změny č. 4 Územního
plánu Soběslav zkráceným způsobem dle
§ 55a zák. č. 183/2006 Sb., v platném
znění, obsah změny dle přílohy č. 3,
4. Pověřuje pro spolupráci s pořizovatelem při pořízení změny č. 3 a č. 4 Územního plánu Soběslav Ing. Jindřicha Bláhu, starostu města.
ZM 19/153/2022
Zastupitelstvo města schvaluje prodej
pozemku p. č. 71/8 o výměře 22 m2 v k.
ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města
Soběslav, Janě Bártové, Soběslav, za cenu
dle znaleckého posudku, tj. 4.620 Kč.

budova má dostat novou fasádu. Lokalita s původními přístavbami na jižní
straně budovy, které byly během rekonstrukce zdemolovány, má být upravena
a doplněna o nový kolostav, lavičky
a strom. Rekonstrukce nádražní budovy
se pravděpodobně protáhne, ale měla by
být dokončena do 12. září 2022, kdy má
být slavnostně zprovozněna jedna kolej
na nově vybudovaném koridoru.
V přilehlém areálu bude v následujících
měsících zahájena výstavba nového
dopravního přestupního terminálu
a parkoviště, kterou bude provádět
Správa železnic. Na místě stávajícího
autobusového nádraží vznikne parkoviště P+R s více než pěti desítkami míst.
Nový terminál se bude nacházet v těsné
blízkosti kolejí, jeho součástí budou autobusová stání s přístřešky pro cestující.
Informace o aktuálních odjezdech
vlaků i autobusů se cestující dozvědí
z elektronických panelů. Součástí prací
budou také úpravy povrchů a přeložky
sítí a kabelů. Terminál bude od kolejiště
oddělen protihlukovou stěnou. Hotovo
by mělo být letos, pravděpodobně na
podzim. V květnu proběhl výběr zhotovitele. O dalším vývoji budeme informovat na webu města a v následujících
číslech Soběslavské hlásky.

ZM 19/154/2022
1) Zastupitelstvo města ruší usnesení ZM
17/135/2021 ze dne 15. 12. 2021.
2) Zastupitelstvo města schvaluje darování
části pozemků p. č. 838, p. č. 840, p. č. 841/1,
p. č. 3851 a p. č. 4028, vše v k. ú. Soběslav,
o celkové výměře 1 622 m2, které jsou ve
vlastnictví města Soběslav, Správě železnic, státní organizace, Praha, v souvislosti
se stavbou „Přestupní terminál Soběslav“.
3) Zastupitelstvo města schvaluje darování
části pozemků p. č. 4022/78 o výměře 608
m2 a p. č. 4027 o výměře 141 m2, oba v k.
ú. Soběslav, ve vlastnictví Správy železnic,
státní organizace, Praha, městu Soběslav.
4) Zastupitelstvo města souhlasí s převzetím dokončené stavby přestupního terminálu na částech pozemků p. č. 4022/78,
p. č. 4027, p. č. 4028 a p. č. 4022/68, vše
v k. ú. Soběslav, od Správy železnic, státní
organizace, Praha.
ZM 19/155/2022
Zastupitelstvo města schvaluje založení
společenství vlastníků s názvem „Společenství vlastníků domu č. p. 150, náměstí
Republiky, Soběslav I“ se sídlem náměstí
Republiky 150/2, Soběslav I, 392 01
Soběslav, a stanovy tohoto společenství.
něných povrchů v některých lokalitách
v Soběslavi, například na ploše u dřevěné lávky v ul. Havlíčkovo nábřeží;
v některých úsecích komunikace u garáží nedaleko areálu chovatelů a dále
v některých částech komunikací v ulicích U Svákova, Na Petříně, Na Ohradě
a Na Veselce (osada Veselka).
Nadále probíhá také rekonstrukce
chodníků v ulici Petra Voka u náměstí
Republiky.

V červnu má dále začít oprava chodníků v ulici Na Pískách a stavba zpev-

www.musobeslav.cz

Zprávy z města
20. zasedání

Zastupitelstva
města Soběslavi
28. 6. od 18 h
v zasedacím sále
budovy č.p. 1 na nám. Republiky

Neznámý vandal
škodil v předprostoru škol
Redakce
Pachatel 11. května 2022 v nočních
hodinách poškodil tři necelé dva roky
staré střemchy obecné a odpadkový
koš. Vzniklá škoda byla odhadnuta
na více než 20 tisíc korun. Případ šetří
policisté soběslavského obvodního
oddělení.

Záměr Ředitelství silnic a dálnic ČR vybudování
odpočívky u dálnice D3 u Soběslavi
Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav
Krajský úřad Jihočeského kraje dne 8. 4.
2022 zveřejnil v rámci zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí,
záměr s názvem „D3 Odpočívka Soběslav
vlevo a vpravo“. Oznamovatelem tohoto
záměru je Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Praha. Předmětem záměru je vybudování
dálniční odpočívky po obou stranách dálnice D3 na pozemcích v k. ú. Soběslav,
v těsné blízkosti rybníka Nadýmač. Celý
záměr je zveřejněn na webové stránce http://www.cenia.cz/eia.
V této záležitosti proběhlo dne 8. 4. 2022
jednání na Krajském úřadu v Českých
Budějovicích za účasti zástupců města

7. 6. sídliště Svákov, parkoviště před
domem čp. 706-707, parkoviště
před Penny, parkoviště za domem čp. 714, parkoviště u garáží
14. 6. sídliště Svákov, parkoviště za
domem čp. 708-711, parkoviště
před domem čp. 712-714

Na základě oznámení zaslaného Krajským úřadem vydalo město Soběslav,
stejně jako Městský úřad v Soběslavi,
odbor životního prostředí, nesouhlasné
stanovisko k tomuto záměru. Bližší informace jsou k dispozici na internetových
stránkách města https://www.musobeslav.
cz/urad/informace/zamer-rsd-vybudovani-odpocivky-u-d3-u-sobeslavi-2496cs.
html.

Letní koupaliště otevře v polovině června
Správa města Soběslavi

Blokové čištění
komunikací

Soběslav, Krajského úřadu, Ředitelství
silnic a dálnic ČR a ministerstva dopravy,
na kterém starosta města Ing. Jindřich
Bláha vyjádřil nesouhlas s realizací této
odpočívky v plánovaném rozsahu a lokalitě, kterou ŘSD ČR dlouhodobě připravovalo bez vědomí města.

Správa města Soběslavi, s. r. o., zve
občany na letní koupaliště, které bude
otevřené ve druhé polovině června,
vzhledem k rozsáhlejším opravám po
jedenáctiletém provozu.
Doufáme, že po dvouletém omezování
provozu vzhledem ke covidové pandemii
si koupaliště užijeme konečně naplno.
Areál nabízí návštěvníkům kromě koupání také herní prvky: šachy, minigolf, lezeckou stěnu, stolní tenis a volejbal.
Občerstvení ve srubu bude zajišťovat opět
kolektiv Tomáše Hořického, tak se můžem
těšit na nabídku jeho specialit.
Vzhledem k vysoké inflaci, prudkému
růstu energií a služeb nás nemine navý-

šení vstupného, ale přesto věříme, že po
dvouletém omezování bude opět návštěvnost na koupališti vysoká.
K zajištění provozu koupaliště Správa
města Soběslavi, s. r. o., přijme pro
nadcházející letní sezónu zaměstnance
na DPP na pracovní pozice plavčík a uklízečka na Veřejné koupaliště v Soběslavi.
Více informací na tel. 381 477 216.

Otevírací doba
sběrného dvora
Připomínáme změnu otevírací doby
sběrného dvora, která je v letním
období (od 1. 4. do 31. 10.) následující:
Otevírací doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

14:30 – 18:00
14:30 – 18:00
zavřeno
14:30 – 18:00
zavřeno
8:00 – 12:00

www.musobeslav.cz

Po nové kolejnici zmodernizované železniční trati v Soběslavi dne 23. 4. 2022 historicky
poprvé projel vlak. O fotografii se s námi podělil Bohumír Ctibor.
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Zprávy z města / Společnost

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

Uctění památky obětí
osvobození Soběslavi

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Kateřina Křiklánová, za odbor OOSM
V neděli 8. května 2022 uplynulo již 77 let
od ukončení 2. světové války. Zástupci města
Ing. Jindřich Bláha a Mgr. Pavel Lintner v pátek
6. května uctili památku vojáků padlých při osvobozování Soběslavi položením květin k jejich hrobům na soběslavském hřbitově.

Čas prý rány hojí,
je to ale zdání, stále
je v srdci bolest a tiché
vzpomínání.

Voda v řece tiše plyne
a ty už věčně spíš,
že na tebe všichni vzpomínají,
to už se nikdy nedozvíš.

Dne 2. 6. 2022
uplyne již 9 let
od úmrtí paní
Moniky Hrádkové
rozené Vojtové
ze Soběslavi.

Dne 11. 6. 2022 uplyne pátý
smutný rok, co nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a kamarád
pan Ivan Buzek.

S láskou stále vzpomíná
a nikdy nezapomene
přítelkyně Alena.
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Kdo jste ho znali, věnujte
mu společně s námi tichou
vzpomínku.
S láskou vzpomíná
manželka Jitka,
synové Renda, Ivo,
vnuk Víťa a kamarádi.

www.musobeslav.cz
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Narození:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dne 15. 5. 2022
uplynuly tři roky od úmrtí
Vilmy Urbanové st.

Aneta Spilková
Jan Konyarik
Livie Vernarcová
Viktorie Krumlová
Kristýna Čápová
Eliška Šedivá
Alžběta Smíšková
Sofie Ohibská
Valerie Ctiborová

Dne 16. 6. 2022
uplynou tři roky
od úmrtí
Vilmy Urbanové ml.
Kdož jste je znali,
vzpomeňte na ně.
S láskou v srdci vzpomíná
syn a bratr František.

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

Úmrtí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Petr Kluzák
Miroslav Chlistovský
Růžena Pešinová
Jaroslava Klečacká
František Vránek
Karel Havel
Milan Zedník
Zdeňka Uhlíková
Jaroslava Bálková
František Dukát
František Cílek
Jan Lintner

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Děkujeme všem,
kteří se přišli naposledy rozloučit s panem
Františkem Vránkem.
Dále za květinové dary
a projevenou soustrast.
Poděkování též patří
doktorkám a sestřičkám
z Hospice Jordán Tábor.
Manželka Jaroslava,
dcera Vlaďka
a syn Milan s rodinou

Desátá Noc kostelů v Soběslavi
Zdeněk Kozlíček, koordinátor „Noci“
Svatý Augustin prý o čísle deset prohlásil: „Počet deset
označuje celou moudrost, označuje věčnost, v desítce
je dokonalost naší blaženosti, protože desítka se vrací
k prvému.“
Kéž je tedy Noc kostelů, kterou letos oslavíme
v Soběslavi již podesáté 10. 6. stálou inspirací a blaženým zážitkem pro nás všechny.
V rámci programu se můžete těšit na tradiční hudební
zážitek, divadelní hru, čtení i prostor pro ztišení.
I my se po vzoru Augustinově vracíme stále k prvému
- k otevřeným dveřím a světlu naděje, které září
do temné noci. 10. 6. 2022 vás čekají otevřené dveře
v evangelickém kostele, u svatých Petra a Pavla a také
u svatého Víta. Všichni jste srdečně zváni.

Jarní soběslavský den proti melanomu poukázal
na potřebnost prevence
Ve spolupráci s MUDr. Pavlem
Horažďovským Michaela Pimperová
V rámci akce Jarní soběslavský den proti melanomu, který se konal ve čtvrtek
28. dubna, se řada místních mohla nechat
vyšetřit kožní lékařkou.
Apex z. s. ve spolupráci s městem Soběslav
pořádal už druhou preventivní akci týkající se vyšetření pigmentových znamének. Od ranních hodin se zájemci řadili
před provozovnou kosmetických služeb
v Palackého ulici, kde příchozí začala
vyšetřovat kožní lékařka MUDr. Helena
Grohová. Během dne zvládla vyšetřit
60 zájemců včetně dvou dětí. Dvaceti
vyšetřeným lidem bylo doporučeno
preventivní odstranění znamének. Kožní
lékařka diagnostikovala u pěti vyšetřewww.musobeslav.cz

ných tzv. bazaliom (tzn. typ rakoviny
kůže, který jen vzácně metastazuje). Podstatně závažnější bylo podezření na maligní melanom u dalších dvou vyšetřených
lidí. Na místě bylo dotyčným doporučeno
okamžité chirurgické odstranění tohoto
projevu a následné odeslání vzorku na
histologický rozbor. Maligní melanom je
totiž závažné nádorové onemocnění kůže,
které může pacienta ohrožovat na životě
vznikem vzdálených dceřiných ložisek.
Proto dermatologové kladou velký důraz
na preventivní vyšetření kůže. Obecně se
doporučuje chodit pravidelně na prevenci
jednou za dva roky. U lidí světlejšího typu
nebo s velkým počtem mateřských znamének se doporučuje provádět prevenci
jednou za půl roku.
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Daniel Abazid
vedoucí Blatského muzea

Výstava potrvá do 31. 7. a doprovodí ji katalog z naší edice věnované regionálním
výtvarným umělcům.
10. NOC V BLATSKÉM MUZEU
„NETOPÝŘÍ“

ZVEME VÁS DO NAŠICH OBJEKTŮ!
Po celý měsíc jsou denně kromě pondělí
(9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00) přístupné
stálé expozice a výstavy v Rožmberském
i Smrčkově domě v Soběslavi a koncem
června k nim přibydou také expozice ve
Weisově domě ve Veselí nad Lužnicí. Do
našich muzeí zveme i ukrajinské uprchlíky,
kterým nabízíme vstup zdarma.
FOTOGRAFIE VLASTIMILA
SLABÉHO VE SMRČKOVĚ DOMĚ
Nejen v Soběslavi známý fotograf Vlastimil Slabý slaví letos významné životní
jubileum – šedesátiny. Při této příležitosti
jsme pro Vás připravili retrospektivní výstavu jeho díla, kterou otevřeme vernisáží v pátek 3. 6. od 17 hodin ve Smrčkově
domě. Vlastimil Slabý se zabývá především
klasickou černobílou fotografií, ve které
převládají komponovaná zátiší hlásící se k
odkazu Josefa Sudka, za svou mnohaletou
kariéru však vyzkoušel i řadu dalších fotografických technik fotoemulzí na grafickém
papíře počínaje a barevnou digitální fotografií konče. Na výstavě bude jeho tvorba
představena jak v širokém spektru fotografických metod, tak v bohaté škále témat,
která se stala cílem fotografova objektivu.

V sobotu 11. 6. Vás a Vaše děti srdečně
zveme na již 10. noc v Blatském muzeu,
která nese název „Netopýří“. Od 18 do
21 hodin budou na zahradě a v prostorách soběslavského Rožmberského domu
připraveny hravé úkoly pro děti na téma
výzkumu netopýrů, komentované ukázky živých hendikepovaných netopýrů
a promítání dokumentárního filmu o letní kolonii netopýra velkého. Samozřejmě
budou k vidění i výstavy Savci Táborska
a Exponát roku: Mýval severní – nový druh
fauny Táborska, na které chceme akcí znovu upozornit. Po 21. hodině se pak vydáme k Černovickému potoku, kde budeme
sledovat netopýry pomocí ultrazvukového
detektoru. Muzejní noc pořádáme společně
s kolegy z České společnosti pro ochranu
netopýrů, vstup na celou akci je zdarma.

OTEVŘENÍ EXPOZIC
WEISOVA DOMU
V předvečer Veselských slavností, tedy
ve čtvrtek 23. 6. v 17 hodin otevíráme Weisův dům ve Veselí nad Lužnicí s novými stálými expozicemi. Tou hlavní bude kulturně
historická expozice Život ve městě, která
prostřednictvím exponátů z muzejních sbírek a fotografií Veselí n. L. představí různé
aspekty městského života charakterizované
názvy jednotlivých sálů: Doma, V kostele,
Ve škole, Na radnici a v cechovním sále,
V obchodě a v hostinci, Na náměstí a na
ulici, Ve volném čase. Pro expozici jsme
za více než 3 miliony Kč nechali zrestaurovat velké množství sbírkových předmětů, jejichž instalaci umístěnou do nového
výstavního mobiliáře doplní interaktivní
obrazovky s fotogaleriemi a také s tematickými hrami pro dětské návštěvníky. Drobná expozice Karel Weis a Blata v muzejní
hale přiblíží životní osudy a dílo hudebníka, hudebního skladatele a zachránce
jihočeské lidové písně Karla Weise, jehož
jméno dům nese. Všechny příznivce železnice zveme také na velké modelové
kolejiště železničního uzlu Veselí n. L.
a pamětihodností Táborska, které bude
doplněno o informace z železniční historie
regionu. Slavnostní zahájení svými jarmarečními písněmi zpestří táborští Pouličníci, během slavností pak bude otevřeno
od 9 do 17 hodin bez polední přestávky.
Na viděnou v muzeu.

Městská knihovna
Soběslav
Kolektiv knihovny
Milí čtenáři,
zveme Vás na tradiční tvoření z marcipánu,
které se bude konat v sobotu 4. června od
9:00 do 11:30 hodin.
Akce se koná při příležitosti oslavy
Mezinárodního dne dětí.
Těšíme se na Vás!

Ukončení školního roku s Gumpem
Filip Rožek, autor knihy Gump - pes, který naučil lidi žít, v rámci besedy
popovídá o knize a natáčení filmu, zážitcích ze zákulisí, zkrátka o tom,
jak celý projekt Gump vznikl.
Těšit se můžete na filmového psího hrdinu Gumpa, se kterým se budete
moci vyfotit, pomazlit a pohrát si s ním.
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ČTENÁŘSKÝ KOUTEK
Hledáte čtení pro klidné večery? Může
Vás zaujmout některá z aktuálních
knižních novinek v městské knihovně.
Kristýna Trpková

Vesnice

V polích nedaleko obce Lipová jsou objeveny lidské ostatky. S největší pravděpodobností patří jednomu z pohřešovaných dětí, které zde během uplynulých
let beze stopy zmizely. Nejenže vše nasvědčuje tomu, že chlapec byl dlouhé
roky vězněn někde bez přístupu na denní
světlo, dokonce se zdá, že se i navzdory
rozsáhlému pátrání a nejrůznějším hypotézám policistů vesnici nikdy neopustil.
Kriminální komisařka Laura Linhartová
a její kolega Adam Beneš znovu otevírají
dávno odložený případ a pouštějí se do
dalšího napínavého vyšetřování. Je možné, že se pachatel ukrývá mezi zdejšími
obyvateli? A existuje naděje, že jsou zbylé dvě děti ještě naživu?
Vesna Evans

Sametový domov

Jedenáctiletá Mája se po úprku z válečného Sarajeva ocitá se svým dvojčetem Adinem a rodiči v České republice.
I když zpočátku nechápe, proč musela
svou zem i kamarády opustit, časem si
českou kulturu i komplikovanou češtinu
zamilovává. Ale pocit provinění, že nechala babičku v okupovaném území, je jí
neustále v patách... Ani Májini rodiče to
nemají jednoduché. Přišli o rodinu, peníze i vlast, ale i v cizí zemi musí fungovat
a postarat se o budoucnost svých dětí.

www.musobeslav.cz

Kateřina Tučková

Pavel Švec, 1978

Dlouho očekávaný přelomový román
o ženách, víře a zlu.
Bílá Voda. Takto poeticky se jmenuje
pustá vesnice skrytá ve stínu pohraničních hor, kam kdysi přicházely zástupy
poutníků vyprosit si pomoc u zázračné
sošky Panny Marie. Právě sem o několik
století později přijíždí Lena Lagnerová,
aby se tu skryla před svou minulostí,
která ji přivedla na pokraj sebevraždy.
Namísto kláštera s početnou řeholní komunitou tu však najde pouze několik řádových sester, vedených svéráznou řeholnicí Evaristou. Ta přišla do Bílé Vody
o poslední zářijové noci roku 1950, kdy
komunistický režim zosobněný démonickým páterem Plojharem odvlekl v rámci
Akce Ř všechny řádové sestry do sběrných klášterů. Mladičká Evarista tehdy
dostala na výběr: vrátit se do civilního
života, nebo s ostatními sdílet jejich příští osud. Nezaváhala ani na okamžik. Stejně jako všechny řeholnice byla nasazena
na nucené práce a vystavena ponižování
v komunistickém kriminálu i mučení,
aby se vzdala víry v Boha. Marně. Lena
však zjistí, že tím Evaristin dramatický
příběh pouze začíná.

Příběh převaděče, který se před StB skrýval deset let ve skříni. Strhující příběh na
pozadí neúprosných dějin.
Někteří příslušníci Sboru národní bezpečnosti se v roce 1948 na Šumavě vzepřeli komunistickému režimu a pomáhali
lidem přejít hranice z Československa na
Západ: převaděčskou síť rozbila komunistická tajná policie. Esenbáka-převaděče Jaroslava Maršíka však nedopadla,
při zatýkání za bizarních okolností utekl.
Deset let se pak skrýval v jihočeském
Bavorově. Nevycházel ven, schovával
se třeba v dutině pod postelí, v dřevěném
kufru nebo ve skříni.

Bílá voda

Akce Kvilda

Gina Mayer, 1965

Jezdecká akademie. Cesta do
Snowfieldu

Třináctiletá Zoe je nadaná flétnistka,
která slaví úspěchy na koncertech po
celém světě. Koním rozumí asi jako
fyzikálním tabulkám, tedy vlastně vůbec.
Když se však rozhodne jet podpořit svou
kamarádku Kim u přijímací zkoušky na
Jezdeckou akademii ve Snowfieldu, kde
studují jen ti nejlepší z nejlepších a kde
léčí zraněné duše koní, něco se stane.
V divoké přírodě kanadských hor Zoe
zažije setkání, které jí změní život. Podaří se jí zachránit černého hřebce Šamana,
který naléhavě volá o pomoc? Zachrání
Zoe i sama sebe? Šamanův pohled říká,
že to může udělat jen ona.
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PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST 		

9 – 11 12 – 16

ÚT, ČT, PÁ		

9 – 11 12 – 15

Pravidelné akce:
Pondělí		
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek .
Neděle

17.00
18.00
16.00
17.00
15.30
8.45
19.00
18.00

Loutkářský soubor Kašpárek a kamarádi
Rybáři (lichý týden)
Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci)
Jóga
Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
Jóga 50+
Soběslavská chasa mladá
DS Chvalovský

Program:
Čtvrtek 2. 6. 		
17.00
O pyšné žirafě
Divadlo Matýsek,
pohádka, zahrádka u KD
(v případě nepříznivého počasí
v loutkovém sále), vstupné dospělí
70 Kč a děti 50 Kč
Čtvrtek 9. 6. 		
17.00
Bublinková víla
Divadlo Okýnko,
pohádka, zahrádka u KD
(v případě nepříznivého počasí
v loutkovém sále), vstupné dospělí
70 Kč a děti 50 Kč

Pátek 10. 6. 		
17.00
Vernisáž – Šárka Coganová
grafika, obrazy, Galerie Hláska
Sobota 11. 6. 		
21.00
Sherlock Holmes: Zrození zla
suchdolský divadelní spolek SUD,
divadelní komedie, park u Hlásky
(v případě nepříznivého počasí v sále),
vstupné 100 Kč na místě
Pátek 17. 6. 		
19.30
„Jen tak tak“ - „Ve čtvrtek v pět“
koncert, Letní kino Terasa (v případě
nepříznivého počasí v sále KD),
vstupné 100 Kč

Připravujeme na červenec:
Pátek 1. 7. 		
17.00
Lenka Herzogová - POJĎ - Textil, obrazy
vernisáž, Galerie Hláska
Sobota 2. 7. – středa 12. 7.
XIV. Ročník hudebního festivalu
Setkání s hudbou v Soběslavi
Čtvrtek 7. 7. 		
17.00
O začarovaném mlýně
Divadýlko Mrak, pohádka, zahrádka
u KD (v případě nepříznivého počasí
v loutkovém sále), vstupné dospělí
70 Kč a děti 50 Kč

Sobota 16. 7. – neděle 17. 7.
27. Mezinárodní festival dechových
hudeb – Kubešova Soběslav 2022
Čtvrtek 21. 7. 		
17.00
O selce lakomce
Divadélko Kos, pohádka,
zahrádka u KD
(v případě nepříznivého počasí
v loutkovém sále), vstupné dospělí
70 Kč a děti 50 Kč

Taneční kurzy 2022
Taneční kurz povedou opět manželé Alena a Jaroslav Bolkovi z Milevska.
Zahájení kurzu a první lekce proběhne v sobotu 3. září od 18 hodin. Kurzovné
je 1 700 Kč (8x sobota od 18 – 21 hod., 2x neděle od 14 - 17 hod., Prodloužená
18 – 22 hod., Věneček 18 – 23 hod., tj. celkem 12 lekcí!). Můžete se těšit na kurz
stolování (není povinný, a je tak hrazen zvlášť).
Přihlášky jsou pouze na webovém formuláři – www.kdms.cz (odkaz - Taneční).
Bližší informace na tel. 724 378 898 nebo v kanceláři KD.
10
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JÓGA 50 PLUS
Kristýna Topinková
Trápí Vás bolavá záda? Máte ztuhlé klouby
a svaly? Rádi byste se naučili správně
dýchat? Přijďte na lekce jógy - každý
čtvrtek v KD Soběslav od 8:45 do 9:45.
S sebou si prosím přineste podložku a deku.
Pro bližší info volejte na tel. 731 584 824.

Výstava obrazů žáků ZUŠ
16. 6. – 30. 8.
Ve foyer staré radnice bude přes
léto probíhat výstava obrazů žáků
výtvarného oboru ZUŠ Soběslav.
Vernisáž proběhne za hudebního
doprovodu Divokých strunek
ve čtvrtek 16. června v 17 h.

Ve staré radnici proběhla
výstava neobyčejných obrazů
handicapovaného malíře
Michaela Pimperová, infocentrum
Výstava Tomáše Rybičky, který obrazy kvůli svému těžkému postižení maluje hlavou, byly k vidění ve foyer staré radnice více než
měsíc. Během této doby navštívily prostory vedle infocentra desítky návštěvníků. Velký ohlas však výstava zaznamenala mezi žáky
místních základních škol. Děti spolu se svými učiteli měli možnost
během výstavy zhlédnout krátké video o autorovi, v němž viděli, jak
Tomáš své obrazy maluje a jak vnímá svět kolem sebe. Před výstavou učitelé obdrželi doporučení (pracovní list), jak je možné s dětmi
pracovat, aby pak děti mohly výstavu prožít aktivněji. Některé aktivity mohli učitelé s dětmi realizovat před výstavou jako motivaci,
některé po zhlédnutí výstavy jako její zhodnocení nebo reflexi. Pracovní list, který připravila Kateřina Růžičková, pomohl pak dětem
porozumět výstavě. Výstavu neobyčejných obrazů Tomáše Rybičky,
kterou připravilo Dobrovolnické centrum Rolničky spolu s infocentrem, navštívilo přibližně 200 návštěvníků.

www.musobeslav.cz
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„Setkání s hudbou v Soběslavi“ počtrnácté
Jihočeské město Soběslav se letos opět
stane místem setkání mladých hudebních profesionálů, skvělých pedagogů,
renomovaných umělců a samozřejmě
publika, které si po téměř ročním půstu
zaslouží zažít „živou“ kulturu opět
zblízka. Již čtrnáctý ročník hudebního festivalu a interpretačních kurzů se
chystá ve dnech 2. 7. – 12. 7. 2022.

Těšit se tak můžeme například na koncert
renomovaného souboru Collegium Marianum, v němž navštívíme dvůr Ludvíka
XIV. v programu nazvaném Hudba
pro Krále Slunce. Klavírista a lektor
soběslavských kurzů Tomáš Víšek představí program věnovaný Třem skladatelům, třem interpretům a jedné sonátě.
Čeká nás také výlet do Irska! Hudbu
Smaragdového ostrova, jak se též této
osobité krajině někdy přezdívá, představí
kapela Shannon.

V uplynulých dvanácti letech uspořádalo
sdružení „SETKÁNÍ S HUDBOU“ v jihočeské Soběslavi přes 130 koncertů, na
nichž se představilo na 50 souborů a 70
sólistů, a to pro více než 16.000 diváků.
Ve svém XIV. ročníku program festivalu
nabízí celkem jedenáct koncertů. Na své
si tradičně přijdou příznivci klasiky, jazzu i „bigbítu“. Téměř polovina koncertů
bude patřit umění lektorů a studentů
soběslavských kurzů. V šesti večerech
pak přijali pozvání do Soběslavi výteční
umělci napříč hudebními žánry.

Chybět nemůže ani oblíbený open - air večer na pomezí folkrocku, jazzu a blues na
soběslavském koupališti, kde zahraje kapela Domácí výroba aneb Pecky všecky
autorské písně i známé „pecky“ Boba
Dylana, Creedence Clearwater Revival,
Michala Prokopa a mnoha dalších. Část
festivalu, která bude patřit hostujícím
umělcům, završí vynikající zpěvák Dan
Bárta! Představí se tentokrát komorně,
v duu s kytaristou Jaroslavem Friedlem.
Úvodní a závěrečné čtyři koncerty budou
patřit studentům soběslavských kurzů.

Redakce ve spolupráci s Petrem Hanzlíkem,
uměleckým ředitelem „Setkání“

Koncerty se tradičně odehrají v kostelích
sv. Víta, sv. Petra a Pavla, soběslavském
kulturním domě a kině. Vstupné vždy
bylo a nadále zůstává dobrovolné!

Smrčkův dům pozval na výstavu keramiky
inspirovanou písní Waldemara Matušky
Redakce
V pátek 29. dubna byla v soběslavských
muzejních domech zahájena výstavní sezóna. Ve Smrčkově domě proběhla první
letošní vernisáž, která po dvouleté pauze
patřila místním keramikům tvořícím
v soběslavské pobočce Domu dětí a mládeže Tábor pod vedením Jany Povondrové.

Vernisáž zahájil vedoucí Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí Daniel Abazid spolu s vedoucí keramického
kroužku Janou Povondrovou.
Výstava keramiky s názvem „Už koníček
pádí“ byla inspirovaná známou písní Waldemara Matušky, která v 60. letech patřila
k jeho největším hitům. Její slova provází
celou výstavou, keramická díla totiž ne-

znázorňují pouze koně, ale i další zvířata
nebo přírodní a jiné motivy, které se v písni
objevují. Na vernisáži zazněla spolu s další
písní v podání soběslavského pěveckého
sboru Novita.
Jednalo se již o 16. prezentaci místních
keramiků, ve Smrčkově domě jsme ji však
mohli spatřit teprve podruhé.

Foto: V. Slabý
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V Den vítězství zazněl v Soběslavi swing
V neděli 8. května si mohli Soběslavští na náměstí Republiky poslechnout swingovou hudbu v podání táborské kapely
Swing Band Tábor. Koncert se uskutečnil u příležitosti svátečního dne, ve kterém jsme si připomněli konec 2. světové války
v roce 1945. Událost se těšila vysoké návštěvnosti a vydařilo se i počasí.
Redakce

Foto: archiv

Den matek aneb Kytičkový
den v MŠ Nerudova
Kolektiv
školy

Oslava Dne matek
Kytičkový den
Ve čtvrtek 5. května 2022 se konala
odpoledne oslava Dne matek na zahradě mateřské školy. Vstupenkou
na tuto akci byla kytička na oblečení nebo ve vlasech. Jako dárek
pro maminky si děti z každé třídy
pod vedením paní učitelek připravily hudební pásmo plné veselých
písniček, tanečků a básniček nejen
o mamince. Účast byla opravdu velká
a maminky si účinkování svých ratolestí opravdu užily. Dárečky vyrobené dětmi udělaly maminkám
obrovskou radost. Celý program
doprovázel hudební produkcí pan
J. Pinc. Zpestřením programu bylo
vystoupení roztleskávaček pod
vedením paní M. Moravcové. Děkujeme všem maminkám, které si
udělaly čas a ještě napekly pro své
nejmenší slané a sladké dobroty.
Paní kuchařky připravily pro děti
výborný perník a pan J. Škopek
výborné koláčky. Velké díky všem,
kteří se na této velké akci podíleli!

www.musobeslav.cz

Denisa Líkařová
Když jsem si ve školce na nástěnce přečetla pozvánku na školní zahradní akci
Kytičkový den – oslava Dne matek, myslím, že jsem nebyla jediná, kdo se po
dlouhé „kovidové“ pauze těšil na vystoupení svých ratolestí.
Ve čtvrtek 5. května bylo na školní zahradě
opravdu plno. Sešly se tu nejen děti se
svými maminkami, ale nechyběli ani
ostatní členové rodiny.
Paní učitelky si se svými svěřenci připravily vystoupení pěvecká, recitační
a taneční. Akci podpořily svým programem mažoretky a o hudbu se po zbytek
odpoledne postaral DJ Pinc. Odpoledne
plné zábavy a sdílené radosti bylo vskutku
vydařené.
Že se akce povedla, potvrdilo i nejedno
oko maminek, které nezůstalo suché,
ale hlavně dětský smích ozývající se po
celou dobu. Nikomu se nechtělo domů
a to i díky občerstvení, které bylo neustále
doplňováno, aby nikomu nic nechybělo.
Velké poděkování patří VŠEM zaměstnancům MŠ, kteří se na akci podíleli.
Děkuji Vám moc, že jsem se akce mohla
zúčastnit.
A ta květina, dětskýma rukama vyrobená,
mi zůstane jako krásná vzpomínka.
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Ráda bych touto cestou poděkovala všem pracovnicím mateřské školky Nerudova v Soběslavi za organizaci
a báječný průběh Kytičkového dne na zahradě školky, kde jsme se mohli po dlouhé době všichni sejít a užít
si s dětmi krásné slunečné odpoledne.
A děkuji moc i za uplynulých šest let, které naše děti ve školce strávily, a na které budeme všichni doma s láskou
vzpomínat.
Moc děkujeme. Ivana a Tomáš Hájkovi

Kolektiv
školy

Duhové okénko
Měsíc květen tradičně patří ve školce
oslavě svátku maminek. A my
jsme nesmírně rádi, že letos jsme
mohli pozvat maminky, a nejen je,
na společně strávené odpoledne.
Děti ze všech tříd zazpívaly, zatančily, zarecitovaly básničky, připravily pro maminky malý dárek
a pohoštění. Pro většinu dětí to bylo
poprvé, co mohly maminky pozvat
na oslavu jejich svátku. Všichni
jsme si společné odpoledne s maminkami moc užili.
V květnu také děti ze všech tříd
vyjely na výlet autobusem. Menší
děti vyrazily do zoo Na Hrádečku
a Dvorec, starší děti do přírodovědného muzea Semenec, kde se prolínají herní i naučné přírodovědné
prvky. Předškoláci ze zelené a fialové třídy se rozhodli poznat menší

živočichy, než jsou k vidění v zoo,
konkrétně motýly a včely. Včelám
a motýlům se věnovali v rámci
celých třídních projektů, kdy pozorovali a poznávali stavbu těla, vývojová stadia a seznamovali se s životem tohoto hmyzu.
Čeká nás poslední měsíc tohoto
školního roku, pro některé děti vůbec poslední měsíc ve školce a my se
těšíme, co ještě stihneme společně
zažít. Pokud chcete vědět, co je
u nás nového, sledujte naše webové
stránky. Najdete nás i na sociálních
Děti z oranžové třídy se soustředí na výrobu korálkových
sítích.
srdíček pro maminky.

Zápisy v Duze
Velmi nás těší a vážíme si
velkého zájmu rodičů o naši
školu. Výsledky přijímacího
řízení nebyly v době uzávěrky známy, termín zveřejnění
výsledků byl 30. 5.

Včelaři z fialové třídy

Pavel
Kulíšek

Další úspěch žáků naší školy.
Tentokráte biologie
Ve čtvrtek 21. dubna se žáci naší školy zúčastnili Biologické olympiády Rudolfa Kurky.
Událost se konala na Střední odborné škole
ekologické a potravinářské ve Veselí nad
Lužnicí. Žáci poměřili své vědomosti
s ostatními žáky v regionu, a to ve dvou
kategoriích - botanické a zoologické.
Rostislav Urban se umístil na úžasném
1. místě v zoologické části. Filip Mlčkovský pak získal skvělé 2. místo v botanické
části olympiády. Vendula Balounová se
umístila na pěkném 9. místě botanické části.
Všem zúčastněným blahopřejeme.
14
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Den Země v 1.B a 1.C

3. místo v kraji

Eva Holubová a Jana Holcová
Den Země jsme opět využili k výuce „škola hrou“. Při vytváření Lapbooku
jsme se dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací, které využijeme do různých předmětů. Především však víme, jak můžeme přispět
k tomu, aby se nám na Zemi krásně žilo.
Hurá do školy pro další informace!

Štěpán Ježek
Nejen českým jazykem je živa naše škola. Úspěchy sklízíme i jinde. Například v matematice.
V letošním ročníku mezinárodní matematické soutěže Pangea se ze všech účastníků v Jihočeském
kraji umístil na vynikajícím 3. místě Sebastian Pánek z 9. A. Současně si vybojoval postup do celostátního finále.
Výborných výsledků dosáhla i dvě děvčata ze 7. C,
která se současně umístila na čtvrtém místě v Jihočeském kraji. Jde o Lejlu Marii Bláhovou a Kateřinu Vilímkovou.
Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.

příkladného vystupování.

Pracovky trochu jinak…

Mgr. Naděžda
Vančatová

Tř. uč. a žáci 5. B

Jednoho pěkného teplého jarního dne,
bylo to úterý 26. 4., jsme vyrazili na pra-

Třetí v okresním
fotbalovém turnaji

covní činnosti ven. V parku jsme poprvé
uslyšeli slova jako land art nebo také
krajinné umění, umění země.
Toto umění je původem z USA, jeho kořeny sahají až do 60. let. A protože máme
přírodu rádi, zkusili jsme se i my stát
,,land artovými“ umělci.

I přes nepřízeň počasí se Základní škola
Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše,
připomněla krásným sportovním úspěchem. Žáci prvních až třetích tříd ve
složení Vrhelovi Matouš a Šimon, Rataj Martin, Steiner Václav, Veselý Vítek, Líkař Tadeáš, Štaubr Jáchym,
Vyhlídková Barbora, Buřič David,
Karpíšek Štěpán, Malenický Vítek,
Mikš Matyáš a gólman Schejbal Mikuláš
obsadili 3. místo v silně obsazeném
fotbalovém turnaji McDonald´s Cup. Ze
14 zúčastněných škol podlehli pouze vítězi a stříbrnému týmu, všechny ostatní
zápasy vyhráli. Tímto všem hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci včetně

Za kolektiv
pedagogů
Mgr. Lucie
Valešová
Během jarních měsíců jsme se
v naší základní škole věnovali
obnově školní zahrady. Žáci
s učiteli srovnali terén, kam
poté umístili zeleninové záhony
a jeden vyvýšený bylinkový
záhon. Za pomoc s usazením
obrubníků děkujeme učňům
www.musobeslav.cz

a mistrům z naší kmenové školy.
Z dalších uskutečněných akcí
bych ráda zmínila dětmi oblíbenou návštěvu dopravního
hřiště, besedu s městskou policií a dětský den s překvapením. Do konce školního roku
ještě plánujeme výlet na zámek
Konopiště.
Všem dětem a rodičům přejeme příjemné prožití letních
prázdnin a těšíme se na shledání ve školním roce 2022/2023.

Žáci naší školy se účastní řady
celorepublikových soutěží a ani
letošní rok není výjimkou. Petr
Váňa a Jakub Březina se umístili na krásném třetím místě
v soutěži odborných dovedností
žáků oboru umělecký kovář,
které pořádá SŠ gastronomie,
farmářství a služeb Jeseník.
Pozadu nezůstal ani Ondřej
Soukup, který se umístil na
4. místě v celostátní soutěži
opravářů zemědělských strojů
pořádaného na VOŠ a SOŠ
Bystřice nad Pernštejnem.

Děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme mnoho dalších úspěchů!
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Spolky

Kolektiv zaměstnanců
DDM

Informace z DDM
Ve středu 1. června od 13.00 do 15.00
zveme děti v rámci Dne dětí na soutěžní
odpoledne do parku u DDM. Pro děti budou připraveny stanoviště, kde si budou
moci vyzkoušet různé dovednosti.
V pondělí 6. června pořádáme od 15.30
hodin v DDM šachový turnaj pro začátečníky i pokročilejší hráče. Předpokládaný
konec turnaje v 18.00 – 18.30 hodin.
za sbor Novita
Hana Žvachtová,
sbormistryně

Novita zpívá
Je to teprve pár měsíců, co začal rok 2022…
My se ani nestihli pořádně nadechnout
a najednou je tady červen, čas, kdy pěvecký
sbor Novita pořádá své letní koncerty.
A tentokrát máme pro Vás připravený zbrusu
nový program, ale to předbíhám…
Náš letošní rok jsme započali v lednu zkoušením nového repertoáru. Sbor pomalu nasával
nové skladby a snažil se udržet zdráv. Naše snahy nám však zpočátku roku komplikoval covid
a střídavé „mizení“ členů sboru do karantény,
ale i tak se všichni statečně drželi a učili se trpělivě novinky i v „oslabení“.
A co se všechno od začátku roku až dodnes
událo? Dne 7. dubna nás navždy opustila Alenka Kubartová, dlouholetá členka pěveckého

Za kolektiv
Iva Čejková

Sobík a volná herna

Minule jsme nahlédli do zákulisí pohybových
hrátek. Tentokrát jsme se rozhodli Vám trochu
přiblížit, co znamená „Volná herna“ v programu. Několikrát týdně mohou děti za doprovodu
rodičů či prarodičů navštívit naše prostory s cílem volného hraní. Tento čas mohou vyplnit
aktivním objevováním a maminky relaxací.
Relaxace znamená pro maminky často posezení
s přáteli u dobré kávy. Ke kávě se snažíme pravidelně také připravovat zdravou pochoutku.
Jako například na fotografii vpravo vidíte holubičky z pohankovo-makového těsta promazané
švestkovými povidly a konopným semínkem.
Často se nás maminky ptají na recepty, a tak
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Zájemci se musí přihlásit předem, nejpozději do 3. června.
V úterý 7. června zveme děti, které zajímá robotika, na ukázkovou hodinu
zájmového kroužku „Robotika je hra“.
V době od 14.30 do 16.00 se mohou seznámit s činností kroužku a vyzkoušet si
práci se stavebnicemi, které DDM poskytl GRAMOFOND, nadační fond GZ Media, a.s.
Ve středu 8. června zveme rodiče na
veřejné vystoupení zájmového kroužku
orientálních tanců. Zahájení je v 17.00
hodin v sále DDM.

sboru Novita, která stála u jeho zrodu a vytrvala
v něm až do roku 2018, kdy jí už zdravotní stav
nedovoloval účastnit se zkoušek a vystoupení.
Naše první letošní zpívání 10. dubna bylo tedy
bohužel zároveň posledním rozloučením s naší
Alenkou. A i když už není mezi námi, v srdci
sboru zůstane napořád.
O poznání veselejší byl koncert na Velikonoční
pondělí v Tučapech, kam nás pozval pan starosta
Pavel Novák. Byla to pro všechny opravdu
premiéra – nové skladby s novým sbormistrem
a poprvé na veřejnosti. Tu a tam nějaká notička,
jak se říká, „spadla pod pult“, ale i tak věřím, že
se koncert líbil a že posluchačům přinesl radost.
Dva týdny na to, 29. dubna, jsme byli pozváni,
abychom zazpívali na vernisáži výstavy prací
žáků keramické dílny paní Jany Povondrové
pod názvem „Už koníček pádí“. Pro tento účel
sbor nacvičil stejnojmennou píseň, kterou dříve
narození velice dobře znají v podání báječného
Waldemara Matušky a kterou, přiznám se bez
mučení, jsem do letošního roku neznala. Výstava byla kouzelná a vdechla všem přítomným
milý úsměv do tváře.
u nás naleznou i inspiraci na zdravé pečení.
A co to znamená aktivní objevování? V naší
herně naleznou děti od narození přibližně do
7 let spoustu prvků a her na rozvoj kreativity,
motoriky a dalších dovedností. Jsou zde různé
prolézačky, společenské hry, inspirativní
knihovnička a mnoho dalšího. Kdo má už větší
děti a rád tvoří, může u nás využít tvořivé košíky. To znamená, že si vybere výrobek, který
si dle nabídky chce odnést domů. V daném
košíku je vše připraveno tak, aby si dítko za
malé dopomoci doprovodu mohlo vyrobit něco
hezkého pro potěšení. Ať už se rozhodnete pro
relaxační či aktivní návštěvu, budeme se na Vás
ještě v červnu těšit a to do 16. června. Pak už
se naše herna začne připravovat na příměstské
tábory. Na turnusu od 1. do 5. srpna 2022 stále
zbývá pár volných míst. Příměstské tábory jsou
pro děti od 4-7 let a turnusy jsou v době, kdy
jsou mateřské školky v Soběslavi zavřené, abychom pomohli rodičům zajistit hlídání i přes
prázdniny. Téma příměstského táboru je spor-

Upozornění:
Činnost zájmových kroužků v letošním
školním roce bude ukončena v týdnu od
6. do 10. června.
Do zájmových kroužků v novém školním roce se zájemci budou moci hlásit od
20. června on-line na našich webových
stránkách www.ddmtabor.cz v nabídce
KROUŽKY, středisko SOBĚSLAV.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.
381 522 013 nebo osobně v DDM.
Všem dětem i rodičům přejeme krásné
prožití letních prázdnin a budeme se těšit
v novém školním roce na shledanou.

A nyní, co náš čeká v červnu?
Ve čtvrtek 2. června od 17,00 hodin se zúčastníme „LEPOPO“- Letního podvečeru
poezie v Městské knihovně v Soběslavi
a obohatíme recitaci Věrky Hanzalové, Hanky
Veselé a Matěje Věnceka pár písněmi
z repertoáru Novity.
V neděli 5. června od 19,00 hodin mi dovolte
Vás co nesrdečněji pozvat na náš koncert
v kostele České církve evangelické v Soběslavi.
Na programu budou písně lidové i nelidové, od
renesance až po současnost, takže na své si přijde opravdu každý.
A komu by se koncert líbil a chtěl si jej poslechnout ještě jednou nebo by se na nás nestihl dojít
podívat v Soběslavi, má ještě šanci nás vidět
a slyšet ve farním kostele Navštívení Panny
Marie v Choustníku, kde vystoupíme
26. června od 18,00 hodin.
Po dlouhé covidové pauze se už všichni těšíme
na společné setkání s Vámi, našimi příznivci, na
některém našem vystoupení.

tovní. Během tohoto týdne se děti seznámí s několika sporty a jejich průpravou pod vedením
kvalifikovaných tatínků. V ceně tábora (2 400,/ 5 dní) je program, pitný režim, zdravé stravování po celý den (ukázka jídelníčku pro mladé
sportovce) a hodnotné ceny. Veškeré podrobné
informace naleznete na našich webových
a facebookových stránkách.

www.musobeslav.cz

Spolky
Za spolek Soběslávka
Jan Růžička
AUTORSKÉ ČTENÍ VINO
ET VERBUM V ČERVNU
Tento rok zahájíme autorské čtení s hudebním publicistou
Pavlem Klusákem a jeho knihou GOTT
– Československý příběh 12. 6. v 18.00
v parku u sv. Víta.

Letošní vítání jara
Folklórní soubor
Soběslavská chasa mladá

Tak jsme se konečně po dvou letech,
kdy nám proticovidová opatření nedovolila pořádat některé oblíbené jarní
akce (Staročeský bál, stavění máje nebo
velikonoční obchůzka), dočkali a mohli
jsme přivítat jaro, jak se patří.

Velikonoce

První na řadu přišla oslava svátků jara,
obchůzka s řehtačkami a s pomlázkou.
Jako každý jiný (necovidový) rok jsme
i letos od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty
obcházeli ulicemi Soběslavi, abychom
nahradili zvonění zvonů, které odletěly
do Říma. Věřilo se, že zvuk řehtaček, klapaček a hrkaček vyžene z domů všechno
zlé. Řehtání na Bílou sobotu vždy zakončujeme na soběslavské věži vyřehtáváním nahoře na ochozu. Poté proběhnou
poslední úpravy pomlázek, ozdobíme vozíčky a na Velikonoční pondělí se vydáme opět do ulic na „pomlázku“. Pomlázkami spletenými z vrbového proutí, které
jsou plné síly a svěžesti, chlapci vyšlehají
všechny ženy a dívky, které potkají nebo
se nebojí otevřít nám dveře svých domů.
Odměnou za pomlázku byla i v letošním
roce krásná, s láskou malovaná, vajíčka.

Autor popisuje cestu Karla Gotta v souvislosti s politickým a společenským vývojem
v komunistickém Československu i jak
pracoval se svou legendou v demokratických poměrech.
Kniha získala ceny Magnesia litera za publicistiku a Kniha roku.
Zuzana Říhová přijede 24. 6. v 18.00
představit svůj vesnický román, který
chcete číst v bezpečí města, Cestou špendlíků nebo jehel.
jinak zapojili do organizace tohoto krásného večera. Děkujeme.

Stavění máje

A co bylo dál? Hned za týden v sobotu
30. dubna jsme se ráno sešli, abychom
zatím jen poražený strom zbavili kůry,
ozdobili pentlemi a vykouzlili z něj
krásnou máj symbolizující jaro a lásku.
Májku chasníci, jak je zvykem, přinesli odpoledne na soběslavské náměstí na
ramenou a pomocí vzpěr, lan a pomoc
ochotných občanů ji vztyčili. Z radosti
jsme si pod májkou ještě zatancovali.
Odměnou za dobře odvedenou práci
nám byl srdečný potlesk přihlížejících.
Vzhledem k pořádání i jiných akcí jsme
letošní stavění máje pojali ve skromnějším duchu. Proto také na náměstí nevyhrávala placená kapela, ale odpolední
a večerní čas jsme si zpříjemnili vlastním zpěvem za doprovodu naší kapely.
Dle tradice bývalo úkolem chlapců ze vsi
vztyčenou májku hlídat, aby jim někdo
máj nepodřezal a neukradl věnec, a to
až do svatodušních svátků (letnic). Aby
tento nelehký úkol zvládli, obvykle se
v hlídání střídali. Při kradení máje však
platilo pravidlo: nikdy se nesměl uřezat
nad zemí, ale vysoko, těsně pod zelenou
částí. Kdo toto porušil, vysloužil si spíše
ostudu než uznání. V jiných pramenech

Zuzaně Říhové vynesl román nominaci
na prestižní ocenění Magnesia litera
a Palmknihy Litera za prózu.
Tak trochu jiná pohádka o Karkulce a vlkovi, kde: „Lidé krouží jako vlci ve smečkách, aby si pochutnali na nejslabších,“
jak píše Petr Fischer ve své recenzi knihy.
A dodává: „Zuzana Říhová píše nemilosrdně, její slova a věty jsou jako břitvy a žiletky,
které se zarývají do čtenářova těla, snad aby
ho přiměly k reakci.“
nebo krajích bychom mohli najít nepatrné odlišnosti této tradice, ale základ zůstával stejný. V dnešní době si však z původní tradice, která měla, jak málo kdo
ví, i svá pravidla, většina lidí pamatuje
pouze nepatrnou část týkající se kácení
a vykoupení alkoholem. Není to smutné? V letošním roce se bohužel chlapcům
ze Soběslavi májku uhlídat nepodařilo.
Zřejmě to bylo tím, že nikdo nepřišel
pomoci májku ohlídat. Díky tomu v květnu soběslavské náměstí májka nezdobí.
Někomu tato událost může přijít posměšná… Nám ostatním, kdo se podíleli na
přípravě a samotném stavění máje, spíše
přijde líto, že nemáme krásně ozdobené
náměstí. Přesto velké poděkování za pomoc při uskutečnění akce patří zejména
Městu Soběslav, Kulturnímu domu města
Soběslavi, Sboru dobrovolných hasičů ze
Soběslavi a místním obchodním firmám
za jejich finanční příspěvek. Jedním neúspěchem se však nenecháme odradit
a příští rok opět náměstí májkou ozdobíme. A pokud Soběslaváci chcete mít
napřesrok krásné náměstí, přijďte společně s námi májku ohlídat!
V případě, že se zajímáte o tradice a chtěli
byste se s námi podílet na pořádání některé kulturní události v Soběslavi, přijďte
mezi nás nebo nás sledujte na facebooku.

Folkórní večer s cimbálem
a ochutnávkou vína

Povzbuzeni štědrou odměnou za pomlázku jsme v sobotu 23. dubna pro místní
i široké okolí uspořádali folklórní večer
s cimbálem a ochutnávkou vína. Pozvali
jsme cimbálovou muziku Růža a mužský a ženský sbor Spinek ze Vnorov.
A u muziky nesmí chybět ani kalíšek
dobrého pití, které nám osobně přivezl
sklepmistr a someliér pan Pavel Hlavinka
z Bukovan. Večer proběhl ve stylu moravské besedy. Hrálo se, zpívalo, tancovalo a z krásných krojů až oči přecházely.
Celá akce končila až dlouho po půlnoci,
z čehož lze usuzovat, že příchozí byli tak
spokojeni, že se jim nechtělo ani domů.
Večer se vydařil, a to díky Vám všem,
kteří jste se přišli s námi bavit nebo se
www.musobeslav.cz
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Spolky / Různé

Soběslavský varhanní půlmaraton bude!
Mgr. M. Svobodová

Po dvouleté nucené přestávce, zaviněné
pandemií, se kultura konečně začíná hlásit
k životu a nejinak tomu je i v Soběslavi.
Celých deset let se konal hudební svátek,
na kterém účinkovali žáci a učitelé ze ZUŠ

Soběslav a studenti a učitelé z konzervatoře
v Českých Budějovicích. Letos se opět
můžeme setkat v kostele sv. Víta při hudbě
nejen varhanní. Budete si moci vyslechnout různé nástroje, zpěv a také již tradičně soběslavský pěvecký sbor Anonym
Voice, řízený paní ředitelkou ZUŠ

Virtuální univerzita třetího věku působí
v Soběslavi už šestým rokem
S koordinátorkou přednášek Ludmilou
Zbytovskou připravila Michaela
Pimperová.
V úterý 3. května proběhla v kulturním
domě slavnostní promoce absolventů zimního semestru Virtuální univerzity třetího
věku. Bohužel díky covidové pandemii
za poslední dva roky probíhaly promoce
v místním konzultačním středisku a ne ve
slavnostním sále České zemědělské univerzity v Praze, která je organizátorem této
formy vzdělávání. Nicméně se organizátoři
snažili připravit důstojné zakončení studijního cyklu, který úspěšně absolvovali 4 stu-

denti. Na úvod slavnostního aktu zazněla
česká hymna a přes předtočený videozáznam i studentská hymna Gaudeamus
igitur a zdravice profesorů a zástupců univerzity. Absolventi poté obdrželi diplom
o ukončení studia a drobný dárek od města
Soběslavi.
Studenti v Soběslavi studují už od roku
2017, kdy v kulturním domě začalo působit
konzultační středisko tzv. Virtuální univerzity třetího věku (VU3V), která vzdělává
místní i přespolní seniory. Cílem univerzity je umožnit všem posluchačům zájmové
vysokoškolské studium VU3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol

Soběslav Irenou Molíkovou. Uslyšíte
hudbu nejstarších stylových období, ale
také improvizaci, která je nedílnou výbavou každého varhaníka. Jste srdečně zváni
a my hudebníci se na Vás těšíme v úterý
28. června v 18:00 v kostele sv. Víta.
Vstupné dobrovolné bude použito na charitativní účel. Přiveďte své rodiny, přátele
a známé, určitě nebudete zklamáni!
a univerzit, kde probíhá prezenční seniorské vzdělávání. Účastníci tak mají možnost
dálkového studia vybraného oboru v konzultačním místě v blízkosti svého bydliště. Studenti se schází jednou za dva týdny
v malém sále kulturního domu při přednáškách, které probíhají formou videoprezentace. Ta je zpracovaná jako dokumentární
film a provází ji odborný garant (přednášející), s nímž se posluchači setkávají takto
„na dálku“. Účastníci kurzu mají k dispozici kromě tištěných materiálů i on-line
přístup k videopřednáškám, které si mohou
znovu poslechnout doma.
Více informací o studiu se případní zájemci dozvědí na webu www.e-senior.
czu.cz. Zimní semestr univerzity začíná
v říjnu 2022 a přihlásit se můžete na tel:
720 330 219.

Část dráhy císaře Františka Josefa se po 150 letech se Soběslaví loučí!
Jaroslav Pražma
Před 150 lety začal pravidelný provoz na odbočné větvi soukromé Dráhy císaře Františka Josefa
z dnešních Českých Velenic přes Veselí nad
Lužnicí do Prahy. Již 3. září 1871 projely první
vlaky úsek do Benešova. O pár měsíců později,
konkrétně 14. prosince 1871, po dokončení dřevěného mostu přes Sázavu v Čerčanech a tunelu
pod Královskými Vinohrady, dorazily parní lokomotivy KFJB až na tehdejší Nádraží císaře
Josefa v Praze, dnešní hlavní. O její výstavbu
se zasloužily někdejší věhlasné firmy Vojtěcha
Lanny a bratří Kleinů. Na vzniku se finančně
podíleli také zámožní aristokraté.
Samotnou výstavbu dozoroval Jindřich Kogerer
a podle dostupných historických zdrojů projektanti a stavitelé naráželi v jejím průběhu na různé překážky. Trať měla podle původních plánů
vést přes zlivskou náves, což se nelíbilo místním. Zkušené stavitele naštěstí napadlo přeložit
ji vedle obce, tedy tak, jak bylo vždy zvykem.
Lehké se šlechtou to neměli ani Písečtí. Ti nakonec přišli zkrátka úplně, neboť dráha byla vyprojektována přes Strakonice a Nepomuk dále
do Plzně. V době stavby železnice Rakousko
- Uhersko navíc vyčerpávala i prusko-rakouská
válka, na rolníky a spotřebitele zase dolehla neúroda v roce 1868. A tak v dubnu 1869 úřady
vydaly stavební povolení na úsek z Prahy na
zemskou hranici k Suchdolu. Velenice ležely
už na území Dolních Rakous. Trať byla totiž
stavebně rozdělena do dvou oddílů (Třeboň,
Velenice) a osmi sekcí s patřičnými názvy Třeboň, České Velenice, Soběslav, Tábor, Votice,
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Benešov, Říčany a Praha. Po čase se Pražští odtrhli a vedli stavbu spojnice mezi Smíchovem
a hlavním nádražím, včetně ražby tunelů pod
Vinohrady.
V roce 1870 už tlak samospráv i státu na stavbaře značně vzrůstal a společnost požadovala
rychlé zprovoznění. Velké komplikace přinesly
zmíněné problémy s byrokracií při ražbě pražského tunelu a rovněž nekvalitně zbudovaný
most v Čerčanech. Sázava se vůbec stala největší
překážkou při budování dráhy. Trať dosáhla
sázavských břehů na úseku z Českých Velenic
přes Veselí nad Lužnicí, Tábor, Votice a Benešov do Čerčan 3. září 1871. Protože ještě nebyl
postaven most, cestující museli vystoupit a použít přívozu. Dál pak pokračovali dostavníkem.
Koncem července 1871 se zkoušek dočkal úsek
z Velenic do Čerčan, první pravidelné vlaky
se na cestu vydaly 3. září téhož roku. Osobní
vlaky však kvůli neodpovídajícímu zázemí pro
cestující končily už v Benešově. Zbytek dráhy
stavbaři dokončili v prosinci 1871, a to včetně
provizorního dřevěného mostu přes Sázavu.
V první části článku je takové moje rozloučení
s touto dráhou císaře Franc Josefa. A nebojím se
říci, že mně budou i chybět některé stavby, které
bylo nutné vybudovat, aby byla dráha funkční.
Snad jediné, co bych mohl vytknout této Dráze
císaře Franc Josefa je to, že nám tady nepostavili zastávku. Tu nám ve čtvrti zvané „Na Moskvě“ slibovaly všechny vlády, které zde panovaly od počátku jízdy prvního vlaku. A to bych
jim odpustil, i ty ruské „Sergeje“, které tu svého
času tahaly nákladní vlaky. Ty když tu projíž-

děly, tak se třásla soběslavská věž a v Hroňáku
padaly stromy.
Při debatě se svými známými se někteří z nás
vyjádřili v tom smyslu, že by přeci jenom nějaká část trati jako připomínka časů minulých
původní dráhy měla zůstat. A jako nejvhodnější
se nám jevil železniční most za bývalým Otavanem. Takováto místa, jako byl zmíněný most,
většinou sloužila k více účelům. Bývala místem
mileneckých schůzek, přátelských setkání, oddělovala od sebe různé části města. Domnívám
se, že by nebylo tak nákladné začlenit jej do
plánovaných úprav a zachovat. Napojit jej třeba na turistickou trasu, která tudy má vést. Celý
život jsem se zajímal o minulost našeho kraje
a 150 let, to už je minulost. Ale na první pohled
se zdá, že se ani příliš tohoto mostu nedotkla,
vypadá velmi zachovale. Není sice tak starý
jako přehořovský kamenný most, ale tyčí se na
svém místě velmi statečně a řekl bych, že zatím
ještě o důchodu nepřemýšlí.

www.musobeslav.cz

Různé / Sport

Policejní zápisník

Za OO PČR Soběslav, za využití
zpravodajství por. Bc. Lenky Pokorné,
pprap. Jana Štecová.
Soběslavští policisté přijali oznámení, že si
podvedený muž na jednom z internetových
portálů nalezl inzerát, ve kterém byl nabízen k prodeji minibagr JCB 1CX. Vzhledem k tomu, že měl o zmíněný stroj zájem,
spojil se s prodejcem a dohodli se na podmínkách prodeje. Poškozený tak zaplatil
převodem ze svého účtu požadovanou

finanční částku a očekával doručení zásilky.
Do současné doby však žádný minibagr ani
peníze zpět neobdržel a prodejce, údajně
ze Španělska, s ním přestal komunikovat.
Oznamovatel vyčíslil svoji škodu na částku
převyšující 100 tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze
spáchání přečinu podvod.
Za měsíc duben řešili policisté soběslavského obvodního oddělení v místním teritoriu několik řízení osobních motorových
vozidel pod vlivem alkoholu, jiných návykových látek či se zákazem řízení. Například čtyřicetiletý muž z Písecka. Ačkoli

měl z trestního příkazu Okresního soudu
v Táboře zákaz řízení motorových vozidel, krátce po desáté hodině dopolední dne
26. dubna v obci Hlavatce byl soběslavskými policisty předepsaným způsobem
stavěn a kontrolován. Testy na alkohol
i omamné a psychotropní látky u muže
vyšly negativně, nicméně za porušení vysloveného zákazu řízení mu bylo v uplynulých dnech sděleno podezření ze spáchání
přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Věc je na zdejším oddělení
vedena formou zkráceného přípravného
řízení.

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA

BURZU A TRHY

5. 6. 2022
od 7 do 9:30 hod.
do areálu chovatelů
k nákupu drobného zvířectva, farmářských
produktů a chovatelských potřeb.

KD Veselí nad Lužnicí zve
Michaela Jindová,
KD Veselí n. L.
Úterý 14. června
Vernisáž Umění ve městě 2022
Vernisáž sochařské výstavy
v exteriérech města. Tématem
Umění ve městě 2022 je fauna
a flóra. Ve Veselí nad Lužnicí
budou v roce 2022 instalována
dvě umělecká díla. Těšit se můžete na dřevěné sousoší nazvané Pastelky od české sochařky
Martiny Niubo, na které bude
možné se posadit, a druhé dílo,
ocelovou plastiku s názvem
Lev, jež vytvořil český sochař
Nikola Mojsl.
Park u KD od 18 hodin, vstupné: zdarma. Výstava poté potrvá do poloviny října 2022.
Pátek 24. a sobota 25. června
Veselské slavnosti 2022
Těšit se můžete na Petra Jandu
a Olympic, Václava Noida
Bártu a svůdné trio Inflagranti,
ale nezapomeneme ani na tradiční Jízdu z kopce na čemkoli a stálici slavností skupinu
Wohryzek band. Sobotní program bude díky oslavám 660.
www.musobeslav.cz

výročí povýšení Veselí na město částečně laděný do historična, připravujeme historický
kostýmovaný průvod. Děti se
budou moci vyřádit v Pohádkovém království na cestách. Dále
v programu vystoupí České
Srdce, The Cranberries revival,
Jagabab, Roman Bilai a další.
Sobotní program zakončíme
poppárty se skvělou skupinou
MP3.
Chcete-li se připojit a být součástí gotického průvodu, přihlaste se v kanceláři kulturního
domu.
Čtvrtek 30. června
Autíčko, kam se podíváš
Vernisáž
výstavy
autíček
ze soukromé sbírky Martina
Ježka. Výstava poté potrvá od
1. července do 15. září 2022.
Uvidíte tisíc modelů.
Výstavní místnost KD od 18 hodin, poté otevřeno každé úterý,
čtvrtek a sobotu od 13 do 17 h,
vstupné: 20 Kč.
Více na www.kd-veseli.cz.

Marcela Procházková
Největší běžecká akce T-Mobile Olympijský běh míří opět
do Soběslavi. Stane se tak jedním z 90 míst po celé ČR,
kde se 22. června potkají na startu místní příznivci aktivního pohybu. Oslava olympijských myšlenek během je
akce pro širokou veřejnost, která se chce hýbat a společně
podpořit hodnoty olympismu. Letošní téma “výjimečnost”
je silným cílem pro každého, kdo nesportuje pro medaile,
ale pro svůj vlastní dobrý pocit dělá každý den to nejlepší,
co může. Po celé zemi se uskuteční desítky olympijských
běhů se společným startem v 18 hodin. Mezi nimi nebude
chybět ani závod v Soběslavi, který nabídne trasu na cca
osm kilometrů. Připraven bude i závod pro děti do 15 let.
V rámci účasti na T-Mobile Olympijském běhu podporují
běžci také Českou olympijskou nadaci, která umožňuje
sportovat dětem, jež si sportování nemohou dovolit.
Na podporu nadace jde část z každého startovného. V roce
2021 vybrali běžci společně pro Českou olympijskou nadaci téměř 530 tisíc Kč.
Registrace do všech závodů probíhají pouze online na
www.olympijskybeh.cz až do 12. června. Na této webové
stránce také najdete veškeré informace a časový harmonogram programu dne. Zázemí a start závodu je jako vždy
v kempu TJ Spartak Soběslav - na Plovárně.
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Prodej,
doprava,
čerpání
betonu
Luboš David
Tel. 775 024 262

Inzerce

Termín uzávěrky inzerce
ve zpravodaji Soběslavská hláska
10. 6.
Pište na hlaska@musobeslav.cz.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodej
•
•

Nemovitosti - inrekareality.cz
Prodám zahradu v zahrádkářské
kolonii Na Pilátě v Soběslavi,
840 m2. Tel. 606 474 841.

•

Prodej štípaného palivového dřeva.
Tel. 605 551 884.

Koupě
•
•
•
•

•

Koupím garáž v Soběslavi,
tel. 725 302 843.
Koupím dům v Soběslavi nebo
blízkém okolí. Seriózní jednání,
nejsem RK. Tel. 605 991 049.
Koupím byt v Soběslavi, platba
ihned. Tel. 728 272 870.
Koupím garáž v této lokalitě v jakémkoliv stavu. Platím v hotovosti,
převod zařídím, včetně smlouvy
a dalších náležitostí. Za všechny
nabídky předem mockrát děkuji.
Nejsem realitní kancelář.
Kontakt: 728 598 831.
Koupím byt, nebo chatu
v Soběslavi, tel. 776 092 862.

Ostatní
•
•
•

KAMENICTVÍ
Kámen ábor

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

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

•
•

MALÍŘ-NATĚRAČ. Metelec.
Tel. 728 987 702.
ZEDNÍK-MALÍŘ.
Tel. 602 824 628
Pronajmu na náměstí v Soběslavi
nebytové prostory o výměře 60 m2.
Vchod a výklad je na náměstí. Prostory byly využívány jako prodejna
a nyní jako pojišťovací kancelář.
Tel. 602 447 051.
Pronajmu byt 1+1, nezařízený.
Tel. 603 492 241.
Hledám brigádníka pro pomocné
práce na stavbě. 2-4 dny v týdnu
(dle dohody). Nejlépe student,
nebo důchodce. Tel. 602 425 110.

OPRAVY A RENOVACE POMNÍKŮ
•
•
•
•

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

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN
• nízká cena
• neomezená životnost

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

VESCE 44, Soběslav

Výstava obrazů
malíře

Bohuslava Sýby
v galerii Kaplanka
v Protivíně
otevřeno do 31. 7.
21
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Vstupenky je dále možné zakoupit v Infocentru města Soběslavi, budově č.p. 1, náměstí Republiky.
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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

Hospůdka U Jezu Dráchov
Zveme Vás do hospůdky s venkovním posezením.
Nabízíme:
- pivo Krušovice a Březňák
- točenou Bezovku
- chuťovky k pivu
- minutky
Možnost pronájmu:
Otevřeno:
- nohejbalového hřiště
pondělí - sobota
- šipkového automatu
15:00 - 21:00
- pingpongového stolu
- sálu
Kontakt:
Ideální místo pro:
milada.gancevova@seznam.cz
- rodinné oslavy
tel.:608 178 119
- abiturientské večírky
Dráchov 3
- setkání s přáteli
- odpočinková zóna pro cyklisty, turisty a vodáky

Prodej
štípaného
palivového
dřeva.

SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ

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

Tel. 381 521 169
www.lesysobeslav.cz

Prodám papouška
vlnkovaného (andulka)
všech barev,
loňská i letošní
mláďata.
Tel.: 775 357 210

Tel. 605 551 884
www.musobeslav.cz

23

Inzerce

Chraňte své úspory před inflací!

Finance Hanzal, s.r.o.
Finanční a pojišťovací služby
Nabízíme

bezpečné a dlouhodobě prověřené zhodnocení finančních prostředků
s garantovaným výnosem formou:
-

termínovaných vkladů na dobu 2 – 5 let s garantovaným čistým výnosem
4 – 5,5 % ročně dle doby trvání (možno v Kč i EUR)

-

jednorázových i pravidelných investic do komerčních nemovitostí
založených na výnosu z nájemného, úrok 5 % ročně

-

investic do developerských projektů s garantovaným ročně
vypláceným výnosem (od objemově vyšších částek, bližší info v kanceláři)

Dále nabízíme

investice do zlata a stříbra
-

jednorázové zprostředkování nákupu zlatých a stříbrných slitků
(možno v Kč i EUR)

-

zprostředkování nákupu zlatých slitků na splátky bez navýšení

Dlouhodobě spolupracujeme s řadou bankovních domů, stavebních spořitelen, penzijních společností,
pojišťoven a dalších finančních institucí.
Kompletní servis zajištěn.

Na trhu finančního poradenství od roku 1996.
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