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Referendum v Soběslavi
V současné době probíhá v našem městě příprava na vyhlášení referenda v záležitosti průmyslové zóny, které organizuje spolek Naše
Soběslav. O přípravě referenda informovali někteří zástupci Pirátů
pro Soběslav a TOP 09 na neformálním i řádném jednání zastupitelstva města v dubnu. Zastupitelstvo města o případném vyhlášení
referenda nejednalo, ani k němu nepřijalo žádné usnesení.
V záležitosti průmyslové zóny si zastupitelstvo města na svém
únorovém zasedání zřídilo Výbor pro rozvoj Průmyslové zóny
Soběslav a od té doby o rozvoji průmyslové zóny výbor intenzivně
jedná a má podporu zastupitelstva. Výbor byl zřízen, aby se celá
záležitost průmyslové zóny odpolitizovala a dostala se do věcné
a organizační roviny. O své činnosti informuje výbor v samostatném
článku a v letáku, který byl roznášen občanům města do poštovních
schránek.
Závěrem tedy uvádím, že žádný z orgánů města se na přípravě referenda a textu otázek nijak nepodílí.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města
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AKCE V MĚSÍCI ČERVEN
Termíny a podmínky konání akcí a vernisáží doporučujeme ověřit si
před konáním akce na webových stránkách a FB pořadatelů nebo přímo
u pořadatele.
Výstavy:
do 6. 6. Č
 asoprostor - výstava fotografií Vlasty Nýdlové,
park Promenáda (více str.13)
4. 6. - 27. 6. Michal Petrů - výstava fotografií, vernisáž výstavy
se uskuteční 4. 6. v 17 h, galerie Hláska
28. 5. - 25. 7. Helena Drdová - výstava soch a plastik, vernisáž
27. 5. v 17 h, promluví T. Buzu a zahraje flétnový soubor
Napříč, Blatské muzeum - Smrčkův dům,
12. 5. - 31. 10. 150 let vědy na stránkách časopisu Vesmír - představení přírodovědného časopisu Vesmír v rámci cyklu
Exponáty roku, BM-Smrčkův dům,
4. 6. - 3. 10. Savci Táborska - v rámci výstavy budou představeny
druhy savců vyskytujících se aktuálně i historicky v našem regionu, vernisáž 4. 6. v 17 h, BM-Rožmberský dům
Akce v Soběslavi:
6. 6. Burza a trhy českého svazu chovatelů, areál chovatelů, 7 - 9.30 h
10. 6. Můj anglickej deník - autorské čtení - Nina Cibulková, městská
knihovna, 16 h
11. 6. Rocková noc - zahrají kapely Trautenberk, Electric Therapy,
Sendwitch, Maniac, letiště - areál AMK Soběslav, 16 h
12. 6. Before Beerfest party - akce předcházející pivním slavnostem,
které se mají uskutečnit 14. 8., zahrají kapely A proč ne a Big
Papa, hradní nádvoří, 17.30 - 24 h
13. 6. Vodnická pohádka - divadýlko Mrak, terasa městské knihovny, 16 h
Připravované akce:
17. - 18. 7. 26. mezinárodní festival dechových hudeb Kubešova
Soběslav, náměstí Republiky
2. 7. - 12. 7. Setkání s hudbou, KDMS, knihovna, sob. kostely aj.
(Programy budou uveřejněny v Hlásce č.7)

VZP ČR trvale uzavírá kontaktní
pracoviště v Soběslavi
Upozorňujeme občany, že VZP ČR uzavírá kontaktní pracoviště v Soběslavi a nadále
již nebude poskytovat konzultace v budově
Městského úřadu Soběslav, č. p. 59 na náměstí
Republiky. Klienti VZP se mohou obracet na
nejbližší pracoviště v Táboře (9. května 1576,
tel.: 952 222 222) nebo Týně nad Vltavou
(Sakařova 755, tel.: 952 222 222).
redakce

Podmínky pro cestování českých
občanů do Spojeného království
Cestování do Spojeného království bude možné
s občanským průkazem pouze do 30. 9. 2021.
Občanům, kteří hodlají cestovat do Spojeného
království je doporučeno vyřídit si s předstihem cestovní pas (lhůta pro vydání cestovního pasu je 1 měsíc, lze vydat i cestovní pas ve
zkrácené lhůtě do 5 pracovních dní nebo cestovní pas tzv. „superblesk“ do 24 hodin s převzetím jen na Ministerstvu vnitra).
Pro držitele statusu Settled Status/Pre-Settled
Status bude možné občanský průkaz využít až
do 31. 12. 2025.
Veškeré aktuální informace týkající se cestování do Spojeného království jsou uvedeny
na webových stránkách Velvyslanectví ČR
v Londýně.
Jana Kosová, ODVV

MĚSTO SOBĚSLAV SRDEČNĚ
ZVE VEŘEJNOST NA
15. zasedání

ZASTUPITELSTVA
MĚSTA SOBĚSLAVI
které se bude konat

23. 6. 2021

bližší informace budou uveřejněny
na webových stránkách města
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

9. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 27. dubna 2021.
Usnesení č. 9/087/2021
Rada města projednala návrh studie úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi zpracovaný
projektantem dopravních staveb Ing. Robertem Juřinou, Soběslav.
Usnesení č. 9/088/2021
Rada města souhlasí se zřízením vyhrazeného parkoviště pro osobu těžce zdravotně postiženou – p. Peška, Soběslav, za domem čp. 101/I v Soběslavi.
Usnesení č. 9/089/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Klimamont Kopelent, s. r. o., Černošice,
na výměnu chlazení v budovách MěÚ
v Soběslavi za cenu 303.750 Kč + DPH.
Usnesení č. 9/090/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou Petr
Fogl, Soběslav, na výměnu střechy a opravu dřevěných prvků terasy na „plovárně“
u řeky Lužnice v Soběslavi za cenu 288.341
Kč + DPH.
Usnesení č. 9/091/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
DOSIP Servis, s. r. o., Krahulov, na dodávku
a montáž 4 ks ukazatelů rychlosti včetně
příslušenství v centru města Soběslavi za
cenu 170.800 Kč + DPH.
Usnesení č. 9/092/2021
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 2 ke smlouvě o spolupráci při tvorbě,
aktualizaci a správě digitálních mapových
podkladů města Soběslav ze dne 10. 6.
2005 uzavřené mezi městem Soběslav
a správci sítí CETIN, a. s., Praha, EG.D,
a. s., Brno, ČEVAK, a. s., České Budějovice,
Povodí Vltavy, s. p., Praha, a dále dodatku
č. 2 ke smlouvě o dílo na správu digitální
technické mapy města Soběslav ze dne
10. 6. 2005 uzavřené mezi uvedenými
subjekty a zhotovitelem - firmou TKP geo,
s. r. o., České Budějovice, kterými se upravují názvy smluvních stran dle aktuálního
výpisu z obchodního rejstříku a rozšiřuje
se zájmové území řešené DTMM Soběslav.
Usnesení č. 9/093/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi městem
Soběslav a p. Lubošem Čančurou, Nedvědice, na uložení kabelů veřejného osvětle-

ní do pozemku p. č. 70/4 v k. ú. Nedvědice,
který je ve vlastnictví p. Luboše Čančury.
Usnesení č. 9/094/2021
Rada města schvaluje odměnu ředitelce
Senior-domu Soběslav Ing. Zině Petráskové
za realizaci opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 dle předloženého návrhu.
Odměna je v plné výši hrazena z dotačního
programu MPSV.
Usnesení č. 9/095/2021
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zpracovatele „Lesních hospodářských osnov Soběslav pro zařizovací
obvod Tábor”, které se konalo dne
26. 4. 2021 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Lesprojekt Stará Boleslav, s. r. o., za cenu
440 Kč/ha + DPH.
Usnesení č. 9/096/2021
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu „Obnova místních komunikací Na Svépomoci
v Soběslavi“, který se bude konat 10. 5.
2021 v 13.00 hodin na MěÚ Soběslav,
a dále na zakázku malého rozsahu
„Soběslav – komunikace, parkoviště
a chodníky u DDM“, který se bude konat
10. 5. 2021 v 13.30 hodin na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
členové		
• Mgr. Pavel Lintner – místostarosta
města
• Michal Turek – člen RM
• Jiří Pour – pracovník KT MěÚ
náhradníci
• Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM
• Mgr. Michal Pánek – člen RM
• Ing. Bohumír Ctibor – vedoucí KT MěÚ
Usnesení č. 9/097/2021
Rada města souhlasí s uzavřením mateřských škol v Soběslavi v době letošních
letních prázdnin dle návrhu předloženého
ředitelkou MŠ Duha Mgr. Alenou Krejčovou a ředitelkou MŠ Nerudova Bc. Evou
Kuklovou.

USNESENÍ

10. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 11. května 2021.
Usnesení č. 10/098/2021
Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy lesů města Soběslavi, spol.
s r. o., za rok 2020 dle rozboru předloženého jednatelem společnosti Ing. Petrem

Matoušem.
Kladný výsledek hospodaření SLMS, s. r. o.,
za rok 2020 ve výši
472.135 Kč bude rozdělen následujícím
způsobem: 22.135 Kč do sociálního fondu a 450.000 Kč bude převedeno na účet
nerozděleného zisku z minulých let. Rada
města schvaluje rozpočet a odpisový plán
Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o.,
na rok 2021 v předloženém znění.
Usnesení č. 10/099/2021
Rada města ukládá realizovat usnesení
z 14. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 28. 4. 2021.
Usnesení č. 10/100/2021
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky
„Nástavba Senior-domu v Soběslavi“, které
se uskutečnilo 6. 5. 2021 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu
34.750.312 Kč + DPH.
Usnesení č. 10/101/2021
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu „Obnova místních komunikací Na Svépomoci v Soběslavi“, které se uskutečnilo
10. 5. 2021 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka
Soběslav, za cenu 4.578.185,40 Kč + DPH.
Usnesení č. 10/102/2021
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky malého
rozsahu „Soběslav – komunikace, parkoviště a chodníky u DDM“, které se uskutečnilo 10. 5. 2021 na MěÚ Soběslav. Vítězem
výběrového řízení se stala firma Strabag,
a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav, za
cenu 3.692.827,36 Kč + DPH.
Usnesení č. 10/103/2021
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv s organizacemi a spolky na poskytnutí finančních příspěvků na
akce ze schváleného rozpočtu města na
rok 2021 (viz tabulka na str. 4).
Usnesení č. 10/104/2021
Rada města v návaznosti na usnesení
č. RM 6/058/2021 souhlasí s novým zněním směrnice FO MěÚ Soběslav – Vymáhání pohledávek, předloženým vedoucí finančního odboru MěÚ Bc. Zuzanou
Schejbalovou, s platností od 1. 6. 2021.
Usnesení č. 10/105/2021
Rada města schvaluje aktualizovaný
Volební řád školské rady pro základní školy
zřízené městem Soběslav.
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Usnesení č. 10/106/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing.
Miroslavem Pantoflíčkem, projektová
a poradenská činnost Soběslav, na zajištění
autorského a technického dozoru investora na akci „Stavební úpravy, přístavba
a nástavba MŠ Soběslav Nerudova 711/II“
za cenu 115.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 10/107/2021
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 - Švadlačky: příp. kNN Mikula“ na pozemcích p. č. 2977 a 3816 v k. ú.
Soběslav, které jsou ve vlastnictví města.

Tab. k usnesení č. 10/103/2021
Český svaz chovatelů ZO Soběslav

15.000 Kč Tradiční soběslavská výstava
10.000 Kč Farmářské trhy

Český svaz včelařů Soběslav ZO
Soběslav

7.000 Kč Odborný seminář včelařství

TJ Spartak Soběslav

40.000 Kč Oslavy 100. výročí fotbalu

Baráčníci – VI. župa B. Jablonského

20.000 Kč Slavnost 90. let VI. župy B. Jablonského

G. Benedikt Švec cykloteam Želeč

25.000 Kč Soběslavský maraton – Mistrovství JČ

Diakonie ČCE – středisko Rolnička
Dům dětí a mládeže Tábor

6.000 Kč Dobroběh
15.000 Kč Karneval, zvonkový průvod, Den dětí
10.000 Kč Vystoupení mažoretek a roztleskávaček

Michaela Oubramová Radová Kreativ

10.000 Kč Kreativ podzim 2021

Usnesení č. 10/108/2021
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor ze dne 27. 6. 2011 uzavřené mezi
městem Soběslav a firmou Tomáš Hořický, Klenovice, kterým se prodlužuje doba
nájmu objektu občerstvení v areálu letního koupaliště v Soběslavi, umístěného na
pozemku p. č. 1121/32 v k. ú. Soběslav,
o 2 roky, tj. od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023.

Veteran car club Soběslav

15.000 Kč O pohár města Soběslav

Usnesení č. 10/109/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
mezi městem Soběslav a CETIN, a. s., Praha, v souvislosti s realizací akce „0490/20
Prům. park Soběslav přívod _OK“ v ulici
Na Pískách na pozemcích p. č. 683/104
a 3704/2 v k. ú. Soběslav, které jsou ve
vlastnictví města.

Římskokatolická farnost
Soběslav

Usnesení č. 10/110/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Dopravní stavby HP Bohemia, s. r. o., Boršov nad Vltavou, na rekonstrukci venkovní zpevněné plochy na „plovárně“ u řeky
Lužnice v Soběslavi za cenu 399.483,82 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 10/111/2021
Rada města souhlasí se změnou rozpočtu
a odpisového plánu Kulturního domu města Soběslavi v roce 2021 dle návrhu předloženého ředitelem KDMS Mgr. Petrem
Valešem.
Usnesení č. 10/112/2021
Rada města jmenuje komisi pro výběr
dodavatele na zakázku malého rozsahu „Oprava chodníků Soběslav 2021
- 1. etapa“, který se bude konat 24. 5. 2021
v 13.00 hodin na MěÚ Soběslav, a dále na
zakázku malého rozsahu „Opravy místních
komunikací 2021“, který se bude konat
24. 5. 2021 v 13.30 hodin na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
členové
• Mgr. Pavel Lintner – místostarosta
města

Pavel Snášel

5.000 Kč Country festival - plovárna

SK Viktoria Tábor

8.000 Kč Silvestrovský běh

M. Procházková

3.000 Kč T-mobile olympijský běh

Husitské muzeum – pob. Blatské
muzeum

15.000 Kč Katalogy umělců z regionu

Farní sbor ČCE v Soběslavi

12.000 Kč Živý betlém

Soběslavská chasa mladá

10.000 Kč Taneční soustředění souboru

Setkání s hudbou, o. s.

8.000 Kč Noc kostelů
30.000 Kč Komorní festival 2021

• Mgr. Petr Valeš – člen RM
• Jiří Pour – pracovník KT MěÚ
náhradníci
• Mgr. Michal Pánek – člen RM
• Michal Turek – člen RM
• Ing. Bohumír Ctibor – vedoucí KT
MěÚ
Usnesení č. 10/113/2021
Rada města souhlasí na základě žádosti
ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny
Petráskové s přijetím materiálního daru
– 1 200 ks rukavic a 1 450 ks ústenek od
Jihočeského kraje, České Budějovice, v celkové hodnotě 34.076 Kč do majetku Senior-domu.

USNESENÍ
14. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 28. dubna 2021
ZM 14/096/2021
Zastupitelstvo města:
1. Schvaluje změnu rozpočtu města
Soběslavi – rozpočtové opatření č. ZM
1/2021 – v předloženém znění.
2. Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy mezi městem Soběslav a Římskokatolickou farností Soběslav na poskytnutí dotace ve výši 1.487.000 Kč.

Usnesení č. 10/114/2021
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 26018/20
mezi městem Soběslav a firmou Sport-Technik Bohemia, s. r. o., Praha, na zakázku „Rekonstrukce hřiště na sídlišti
Svákov a výstavba hřiště v Nedvědicích“,
který upravuje požadavky na obsah daňového dokladu v části díla „Výstavba hřiště
v Nedvědicích“ a způsob fakturace a termín dokončení v části díla „Rekonstrukce
hřiště na sídlišti Svákov“.

ZM 14/097/2021
Zastupitelstvo města:
1. Schvaluje přijetí úvěru ve výši
40.000.000 Kč na financování akce „Nástavba Senior-domu v Soběslavi“ s fixní
úrokovou sazbou 1,69 % p. a. od České
spořitelny, a. s.

Usnesení č. 10/115/2021
Rada města souhlasí s použitím znaku
města na knize vydávané k výročí 100 let
fotbalu v Soběslavi.

ZM 14/098/2021
Zastupitelstvo města schvaluje zrušení
Dobrovolného svazku obcí Soběslavsko.

2. Pověřuje starostu města k uzavření
smlouvy o úvěru č. 10030/21/LCD mezi
městem Soběslav a Českou spořitelnou,
a. s., s uvedenými parametry.
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ZM 14/099/2021
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí
věcného daru – přívěsného vozíku za dopravní automobil a 6 ks lehkých zásahových přileb v celkové hodnotě maximálně
80.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru
Jihočeského kraje.
ZM 14/100/2021
Zastupitelstvo města souhlasí s investičním záměrem a podáním žádosti o dotaci do dotačního programu Ministerstva
obrany Zachování a obnova historických
hodnot I na akci „Obnova válečného hrobu
č. CZE 3110-10510 v Nedvědicích“.
ZM 14/101/2021
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Soběslavi č. 1/2021
o nočním klidu v předloženém znění.
ZM 14/102/2021
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje bytové jednotky č. 373/1, tj. byt (se
všemi součástmi a příslušenstvím, spolu se
spoluvlastnickým podílem na společných
částech domu a pozemku) ve vlastnictví
města Soběslavi na pozemku p. č. 1010/2
v k. ú. Soběslav, v prvním nadzemním
podlaží domu čp. 373 v ulici Na Ohradě,
Soběslav II, o velikosti 2+1, o výměře 58,9
m2, dle následujících podmínek:
1. prodej bude uskutečněn formou výběrového řízení obálkovou metodou
s otevíráním obálek před veřejností

2. účastníkem výběrového řízení může
být pouze fyzická osoba nebo manželé,
každý účastník může podat pouze jednu nabídku
3. minimální kupní cena každého bytu činí
700.000 Kč
4. podmínkou účasti ve výběrovém řízení
je složení vratné peněžní jistoty při podání nabídky ve výši 50.000 Kč na účet
města (nevratná při odstoupení od nabídky)
5. splatnost zbylé kupní ceny je před podpisem kupní smlouvy
6. vítězem výběrového řízení bude uchazeč, který nabídne nejvyšší kupní cenu.
V případě rovnosti nabízené ceny rozhoduje dřívější čas podání.
ZM 14/103/2021
Zastupitelstvo města schvaluje prodej
bytové jednotky č. 373/2, tj. bytu včetně
příslušenství a spoluvlastnického podílu
na společných prostorech v 1. nadzemním
podlaží domu čp. 373 v ulici Na Ohradě,
Soběslav II, paní Petře Hrůšové, Soběslav,
za cenu 1.625.000 Kč.
ZM 14/104/2021
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 924/1 o výměře 13 m2
v k. ú. Dráchov, který je ve vlastnictví města, Mysliveckému spolku Krátoš Dráchov za
cenu obvyklou ze znaleckého posudku, tj.
150 Kč/m2.

ZM 14/105/2021
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části
pozemku p. č. 1009/2 o přibližné výměře
50 m2 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města, Ing. Václavu Lagnerovi, Praha, za
cenu obvyklou ze znaleckého posudku, tj.
250 Kč/m2.
ZM 14/106/2021
Zastupitelstvo města pověřuje Výbor pro
rozvoj Průmyslové zóny Soběslav k přípravě textu smlouvy o podmínkách výstavby
v průmyslové zóně mezi městem Soběslav
a firmou Exprin Property, s. r. o. informace o přípravě smlouvy bude předložena na
příštím jednání zastupitelstva města.
ZM 14/107/2021
Zastupitelstvo města souhlasí:
a) s materiálem „Návrh úprav pro plochy smíšené výrobní SV” pro změnu
č. 2 Územního plánu města Soběslav předloženým Výborem pro rozvoj Průmyslové
zóny města Soběslav,
b) s předáním materiálu „Návrh úprav
pro plochy smíšené výrobní SV” zpracovateli Územního plánu města Soběslav
k jeho posouzení a zapracování do změny
č. 2 Územního plánu města Soběslav.

MŠ Nerudova se dočká nových prostor
V květnu byly zahájeny práce na rekonstrukci a přístavbě MŠ
Nerudova.
V rámci stavebních prací budou renovovány a rozšířeny některé
současné prostory mateřské školy a přistavěna nová rozsáhlá místnost nad spojovací chodbou v prvním patře. Ta bude sloužit jako
multifunkční prostor pro pořádání sportovních aktivit, besídek
a jiných akcí.
Hlavní vstup do školky bude bezbariérový a bude přestěhován na
jižní stranu budovy, kde se nachází školní zahrada. Podél spojovací chodby mezi severní a jižní budovou školky budou vybudovány nové prostory pro větší sborovnu a zázemí pro zaměstnance
s šatnou a sociálním zařízením. Namísto dvou současných šaten
u dvojtřídky vznikne jedna velká šatna pro děti. Další malá šatna
z přízemí se přesune do prvního patra. K úpravám a stěhování dále
dojde u některých kanceláří.
„Na multifunkční místnost se těšíme nejvíce, doposud jsme dostačující prostory pro tyto účely neměli. Ale máme velkou radost ze
všech stavebních úprav, které zde proběhnou. Vždyť školka je tu
s námi již více jak 50 let, “ uvedla k tomu ředitelka Eva Kuklová.
Stavební práce realizuje firma Spilka a Říha a měly by být dokončeny do konce září 2021. Celkové předpokládané náklady činí
11 435 278 Kč včetně DPH.
Dílčí úpravy v budoucnosti zaznamená také část zahrady na severní straně vedle parku u kostela sv. Marka. Zde by měla vzniknout

otevřená venkovní učebna, která bude sloužit i jako jeviště, hlediště ve svahu a dále přibýt vyvýšené záhony a ovocné stromy.
-min-
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Úspěch v soutěži historické město umožnil obnovu soběslavských památek
Za úspěchy v krajském kole soutěže
o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ a v celostátním kole soutěže Historické město roku
restaurovalo město Soběslav v roce 2020
dvě kulturní památky na území MPZ
Soběslav.
Jako vítěz krajského kola soutěže o nejlepší
přípravu a realizaci Programu regenerace
MPR a MPZ za rok 2019 obdrželo město
Soběslav z Programu regenerace 100 000
Kč a pamětní list. Příspěvek byl poskytnut
formou účelové dotace ze státního rozpočtu
na obnovu památek v MPZ Soběslav. Za
obdržené finance se město Soběslav rozhodlo obnovit kašnu se sochou sv. Floriána, která je umístěna uprostřed volného
prostranství a je urbanisticky i architektonicky významným prvkem náměstí. Proto
bylo přistoupeno k restaurování sochy sv.

Floriána, která je cenným dokladem úrovně
barokního sochařství počátku 18. století.
Na soše bylo obnoveno zlacení a byl doplněn chybějící hrot praporce. Obnova kašny
přispěla k završení architektonické podoby
nově zrekonstruovaného náměstí.
Po vítězství v krajském kole bylo město
Soběslav nominováno do celostátního kola
soutěže Historické město roku. Za nominaci v celostátním kole této soutěže, kde
se město Soběslav umístilo na 2. - 3. místě,
obdrželo 100 000 Kč. Tento příspěvek byl
využit na restaurování barokní sochy sv.
Jana Nepomuckého ve Wilsonově ulici.
Socha je umístěna na volném prostranství
uprostřed zeleného pásu a je urbanisticky
i architektonicky významným prvkem táborského předměstí. Na žulovém podstavci
je nápis „Pro slávu božského (svatého)
Jana Nepomuckého postavili zbožní obča-

né“, ukrývající chronogram, udávající rok
vzniku 1728. Autorem sochy je Sebastian
Steyer, malbu a zlacení provedl malíř Václav Spěváček. Původně byla socha osazena
na kamenném mostě přes náhon z Černovického potoka, na náměstí mezi kostelem
sv. Petra a Pavla a farou. Po zatrubnění
náhonu byla socha přemístěna na táborské
předměstí. Restaurování sochy spočívalo
zejména v jejím očištění a doplnění chybějících atributů - svatozáře a křížku. Na
kamenném podstavci se dochoval kovový
hák, který původně nesl lucernu. V rámci
restaurování se přistoupilo rovněž k doplnění jednoduché lucerny.
Oba obdržené mimořádné příspěvky dopomohly ke zlepšení stavu významných
sochařských uměleckých děl na území
MPZ Soběslav.
Miroslava Ctiborová, OVRR

Pronájem nemovitostí k rekreaci
Upozorňujeme všechny pronajímatele nemovitostí k rekreaci (chaty, chalupy, rodinné domy, bytové jednotky), že
musí vlastnit k této činnosti živnostenské oprávnění na živnost ohlašovací
volnou s předmětem podnikání Výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti Ubytovací služby. Současně musí živnostenskému úřadu oznámit adresu provozovny a provozovnu označit údaji dle
§ 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona.
Dlouhou dobu nebylo jasné, zda má mít
ubytovatel (pronajímatel) živnostenské
oprávnění či nikoliv; zda se jedná o podnikání či o správu vlastního majetku. Nový
občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.),
účinný od 1. 1. 2014 sice definuje ubytování jako zvláštní případ nájmu a nazývá ho
přechodným nájmem, přesto v praxi nebyli ubytovatelé ochotni si pořizovat
živnostenské oprávnění s odůvodněním,
že se stále jedná o nájem a že uzavírají
s rekreanty nájemní smlouvy a neposky-

ilustrační foto

tují zákazníkům jiné než základní služby
spojené s nájmem.
Teprve s aplikací zákona 112/2016 Sb.
o evidenci tržeb došlo k vyjasnění rozdílů
mezi živností ubytování a pouhým pronájmem nemovitosti.
Neznamená to ale, že musí být splněny
všechny znaky současně; i poskytnutí rekreačního pobytu na měsíce je živnost
ubytování.
obecní živnostenský úřad, MěÚ Soběslav

Znaky pronájmu

Znaky živnosti ubytování

Slouží k uspokojení bytových potřeb
nájemce, dlouhodobému bydlení

Je poskytována opakovaně,
např. za účelem rekreace

Poskytován na měsíce, roky

Poskytována zpravidla na dny, týdny

Poskytovány pouze základní služby
(elektřina, voda, topení, odvoz odpadků)

Poskytován i úklid, výměna ložního
prádla

Nájemce provádí běžnou údržbu a drobné
opravy prostoru

Ubytovaný neprovádí běžnou údržbu
a drobné opravy prostoru

NÁZORY
Tak nám skončila zima a budeme se těšit na léto, které snad bude
radostnější než loňské. Chtěl bych touto cestou poděkovat celému
kolektivu Správy města Soběslavi za úklid našeho města v zimním
období. Vím, jak je tato práce náročná, protože jsem v minulých
letech byl členem tohoto kolektivu. Co se mně ale nelíbí, je to,
že jsou kontejnery na odpadky často přeplněné. Navrhuji vede-

ní města, zda by nebylo lepší a úspornější zakoupit hydraulickou
ruku a po menších úpravách ji namontovat na vozidlo správy města, a tak četnost odvozu přizpůsobit podle potřeby.
Neznám přesně náklady stávající a náklady po změně, ale určitě
by to pomohlo vzhledu našeho města.
Jan Pehe, bývalý člen zastupitelstva
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Pozvánka na letní koupaliště

Od soboty 12. 6. zveme všechny příznivce
a zájemce o koupání na soběslavské letní
koupaliště.
Bude pro vás opět připraven celý areál
tak, abyste se v něm cítili dobře. Pro
letošní rok jsme obohatili odpočinkové
zázemí o lezeckou stěnu a zahradní šachy
a bude i spousta dobrot v občerstvení u pana
Hořického. Vzhledem ke zvyšujícím se
nákladům na energie, jsme nuceni navýšit
vstupné řádově o deset procent.
Zatím se potýkáme s nedostatkem plavčí-

ta Soběslavi a podmínkou je věk osmnáct
let. Zájemci se mohou hlásit na telefonu
381 477 216; 602 316 697.
Vzhledem k pandemii COVID-19 je v současné době možno otevřít venkovní koupaliště za určitých opatření již od 1. 6.,
ale vzhledem k možným úpravám sledujte
aktuality na stránkách www.smsobeslav.cz.

ků, a proto, kdo by měl zájem o letní brigádu, tak proběhne od 1. 7. kurs na plavčíka.
Náklady na proškolení uhradí Správa měs-

Správa města Soběslavi

Zastupitelstvo města Soběslavi
Na dubnovém zastupitelstvu zastupitelé schválili přijetí
úvěru na financování nástavby Senior-domu Soběslav. Velký
prostor byl věnován také Výboru pro rozvoj průmyslové
zóny. Přinášíme stručný přehled toho, co bylo projednáno
a schváleno.
V pořadí 14. zasedání zastupitelstva se konalo ve středu
28. dubna v Kulturním domě města Soběslavi. Projednávalo se
devět bodů programu. Během prvních sedmi zastupitelstvo mimo
jiné schválilo:
• poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti ve výši 1 487 000
Kč na opravu soběslavské fary, která má být částečně
financována z přijaté dotace ve výši 1 235 000 Kč na
regeneraci městské památkové zóny od ministerstva kultury,
částečně (252 000 Kč) z rozpočtu města a dofinancována
bude z vlastních prostředků církve.
• přijetí úvěru od České spořitelny a.s. v hodnotě 40 000 000 Kč
s fixní úrokovou sazbou 1,69 % p. a. na financování investiční
akce nástavba Senior-domu Soběslav.
• zrušení Dobrovolného Svazku obcí Soběslavsko, který
byl až do roku 2017 aktivní a realizoval řadu projektů.
V posledních čtyřech letech již nejsou k dispozici dotační tituly
pro svazky obcí a Svazek obcí Soběslavsko tak nevykonává
téměř žádnou činnost. Projekty, které dříve řešil DSO, jsou
nyní samostatně řešeny jednotlivými obcemi včetně členství
např. v turistické oblasti Toulava. Ke zrušení by mělo dojít
ke konci letošního roku. Město by po zrušení rádo uzavřelo
dohodu o spolupráci s turistickou oblastí Toulava. Důležitá
plánovaná investiční akce doposud zastřešená svazkem obcí,
plánovaná cyklostezka na místě současné železniční trati
Soběslav, Klenovice, Roudná, bude nadále řešena samostatně
jednotlivými obcemi.
• poskytnutí věcného daru v maximální hodnotě 80 000 Kč
pro požární stanici Soběslav v podobě vozíku pro přepravu
materiálu a technických prostředků (požární hadice,
vzduchové dýchací přístroje, nebo technické prostředky pro
stavbu protipovodňových stěn) a 6 ks lehkých zásahových
přileb. O poskytnutí daru zažádal HZS JČK, územní odbor
Tábor.
• žádost o dotaci na obnovu válečného hrobu v Nedvědicích
(pomníku padlých vojáků v 1. světové válce), během které má
být vyzděna nová zídka okolo pomníku, založen nový základ,

očištěn hrob i zábradlí, opraveny nápisy a jiné. Předpokládané
náklady projektu činí 224 304 Kč.
• obecně závaznou vyhlášku nočního klidu, která stanovuje
dobu nočního klidu od 22:00 h do 6:00 h. Dále jsou v ní na
základě žádosti pořadatelů uvedeny výjimky pro některé
akce, které se budou konat v Soběslavi.
Významná část zastupitelstva byla věnována bodu osm, ve
kterém informoval Výbor pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav.
Bližší informace o jeho dosavadní činnosti a proběhlých
jednáních sdělil předseda výboru a zastupitel J. Himpan (ANO
2011), kterého následně doplnila členka výboru a zastupitelka
A. Krejčová (ODS a NK). Ta zdůraznila, že se výbor nezabývá
pouze otázkou spol. Exprin Property s.r.o. (dále jen Exprin), ale
řeší, jakým způsobem se má vyvíjet celá průmyslová zóna. (více
informací o činnosti výboru se dočtete na straně 8).
Výbor zastupitelům předložil materiál k posouzení a zapracování
do Návrhu na změnu č. 2 územního plánu, jehož cílem je
nastavení regulací území, které poslouží jako garance toho, jak
bude v budoucnu průmyslová zóna vypadat.
Zastupitelstvo po proběhlých diskuzích schválilo dva návrhy
na usnesení předložené výborem. Jedním z nich odsouhlasilo
předání výše zmíněného materiálu zpracovateli k posouzení
a zapracování do změny č.2 Územního plánu města Soběslav.
Druhým pověřilo výbor k přípravě textu smlouvy o podmínkách
výstavby v průmyslové zóně mezi městem Soběslav a vlastníky
pozemků, která je potřeba, aby mohla probíhat další jednání.
Informace o přípravě smlouvy bude výborem předložena na
příštím zasedání zastupitelstva města.
Na závěr zasedání dostali prostor přítomní občané v bodě
Různé. Člen spolku Naše Soběslav Zdeněk Rux sdělil, že spolek
připravuje referendum týkající se průmyslové zóny, které má
zjistit názory občanů. Mezi připomínkami občanů zazněla např.
stížnost na problematický štěrkový posyp záhonů aj. před školami
ZŠ E. Beneše a gymnáziem, dotaz k městskému kamerovému
systému, žádost ohledně alternativní studie k parku u kostela
sv. Víta a připomínky k sekání trávníku a parkové úpravě na
náměstí Republiky.
Odkaz na záznam celého zasedání (na FB profilu infocentra)
naleznete na webových stránkách města www.musobeslav.cz
v menu Městský úřad /Informace.
redakce
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Výbor pro rozvoj PZ Soběslav informuje …
V minulých vydáních Hlásky jsme představili Výbor pro rozvoj PZ, který byl zřízen na únorovém zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi za účelem řešení průmyslové zóny v Soběslavi.
Vážení občané, chceme zdůraznit, že s významnou odpovědností a odborností se intenzivně věnujeme důležitým tématům, která mají
za cíl SMYSLUPLNÝ ROZVOJ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY.

PROJEDNÁVANÉ OKRUHY
UDRŽITELNÝ ROZVOJ

DOPRAVA

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

KRAJINNÝ RÁZ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Za důležité pokládáme
smysluplné využití
průmyslové zóny,
která nezatíží
současnou ani budoucí
generaci občanů.
Požadujeme možnost
spolurozhodovat
o budoucích
uživatelích, aby
bylo zřejmé, že nové
projekty průmyslové
zóny přinesou přidanou
hodnotu.

Hlavním cílem tohoto
tématu je řešení
dopravní situace tak,
aby nedošlo
k výraznému zhoršení
dostupnosti městské
části Chlebov
a obce Zvěrotice na
komunikacích II/135
a III/13521. Zároveň
usilujeme o zajištění
bezpečného pohybu
pěších a cyklistů.

Předložený projekt
firmy Exprin
Property, s.r.o. má
svým rozsahem
nezanedbatelný
dopad na stávající
inženýrské sítě ve
městě. Jedná se
zejména o způsob
řešení likvidace
srážkových
a splaškových vod
z průmyslové zóny.

Chceme ochránit
dominantní význam
historického jádra
Soběslavi a zachovat
estetické a přírodní
hodnoty daného
území. Snahou je
respektovat formy,
hmoty, dimenze
a měřítko staveb
spoluvytvářejících ráz
krajiny.

Naším společným
úkolem je zachování
životního prostředí
bez podstatných
negativních zásahů
výstavbou a provozováním průmyslové
zóny Soběslav. S tím
souvisí i důležitost
citlivého zakomponování do existujícího
území v kontextu
s okolní krajinou.

Řešíme celou průmyslovou zónu
Co je výsledkem?
Schválení návrhu změny č. 2 Územního plánu města Soběslavi na zasedání Zastupitelstva města Soběslavi dne 28. 4. 2021.

Naše pravidelná setkání cílí na
-

konzultace s odborníky a právníky
hledání řešení pro možné cesty regulace
jednání s vlastníky pozemků

Jednání probíhají v kontextu daných skutečností a reálných legislativních cest.

Na základě pověření Zastupitelstva města Soběslavi připravujeme text smlouvy
o podmínkách výstavby v průmyslové zóně mezi městem Soběslav a vlastníky pozemků.
Máme odsouhlaseno:
- nový návrh dopravního řešení, který sníží zátěž komunikace mezi městem Soběslav, městskou částí Chlebov a obcí
Zvěrotice,
- vybudování stezky pro pěší a cyklisty na pozemcích
investora podél komunikace do Chlebova a s finanční
spoluúčastí na pozemcích města,
- vybudování autobusových zastávek na komunikaci
do Chlebova,
- vybudování odstavných parkovišť pro nákladní
automobily v průmyslovém areálu,
- poskytnutí finančního příspěvku na údržbu obslužné
komunikace.

Máme příslib:
- řešit likvidaci srážkových vod vsakováním vhodným
způsobem ve vymezených částech průmyslové zóny
dle možností na základě odborných posudků,
- smluvního zajištění možnosti rozhodovat o budoucích
uživatelích,
- společné definice výroby s přidanou hodnotou a přípustného skladování se zanesením do smluvního ujednání.
Řešíme:
- výšku budoucích objektů na základě posudků krajinného
rázu,
- velikost hal,
- výši převažujícího procenta výroby versus skladování.
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Preferujeme výrobu
s přidanou hodnotou!!!
Vážení občané, podrobnější informace jste
obdrželi v našem zpravodaji doručeném
přímo do Vašich schránek. Děkujeme za
Vaši důvěru a podporu.
Své dotazy a podněty zasílejte na:
vyborpz@musobeslav.cz
Výbor pro rozvoj PZ Soběslav
Vysvětlivky k obr. vpravo:
průmyslová zóna
zájmové území spol. Exprin
Property s.r.o.

Odpadové hospodářství města – přehled příjmů a výdajů za rok 2020
Systém odpadového hospodářství města Soběslavi se řídí
obecně závaznou vyhláškou
č. 3/2018, kterou je stanoven
systém nakládání s komunálními odpady a obecně závaznou vyhláškou č. 4/2019, kterou je stanoven
místní poplatek za odpady. Sazba poplatku
činí 600 Kč.
Plátcem poplatku je osoba s trvalým pobytem na území města Soběslavi a dále vlastník stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci. Poplatek platí rovněž
vlastník domu, ve kterém není nikdo hlášen
k trvalému pobytu.
Pro přehlednost jsou příjmy a výdaje za odpadové hospodářství města za rok 2020 uvedeny v tabulce na konci tohoto článku.
Hlavním zdrojem příjmů v oblasti odpadového hospodářství jsou příjmy od občanů
(úhradou poplatku za odpad) a také od podnikatelů zapojených do systému svozu komunálního odpadu na základě smluv uzavřených
s městem. Celkem takto město v roce 2020
vybralo zhruba 5,1 mil Kč.
Významnou příjmovou položkou je příspěvek
získávaný od společnosti EKO-KOM jako
částečná úhrada nákladů vynaložených na
třídění odpadu. Výše této částky je ovlivněna
jednak hustotou sítě kontejnerů na separovaný odpad, druhy separovaných odpadů, a především množstvím vyseparovaného odpadu.
Tento příjem činil 765 tis. Kč.
Poslední příjmovou položkou v částce 5,5 tis
Kč je příjem za množství odpadu odevzdaného občany na sběrném dvoře formou tzv.
zpětného odběru. Jedná se tedy o lednice,
mrazáky televizory, počítače, malé spotřebiče a také zářivky. Všechen tento odevzdaný
odpad je odvážen k dalšímu zpracování.
Co se týče nákladů za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu od občanů i pod-

nikatelských subjektů, zaplatilo město v roce
2020 více než 4,4 mil Kč.
Svoz separovaného odpadu stál město v loňském roce téměř 1,5 mil Kč. Ve městě je
celkem 109 kontejnerů na 26 stanovištích,
některé druhy odpadu jsou sváženy i dvakrát
týdně.
Na sběrném dvoře mohou občané města bezplatně odevzdat nebezpečné odpady jako
např. motorový olej, léky, barvy a rozpouštědla, autobaterie, znečištěné obaly plastové
i kovové, pneumatiky, polystyren a další.
V rámci již zmíněného zpětného odběru rovněž lednice, mrazáky televizory, počítače,
malé spotřebiče a také zářivky a výbojky. Za
tyto služby město uhradilo částku 594 tis. Kč.
Tato částka samozřejmě obsahuje také mzdové náklady na provoz sběrného dvora, který
je otevřen 4 dny v týdnu.
Ve sběrném dvoře mohou občané odevzdat rovněž zelený odpad, stavební a velkoobjemový odpad, jehož odvoz
a likvidaci zajišťuje Správa města Soběslavi.
Velkoobjemový odpad lze odevzdat maximálně do 500 kg/osoba/rok (beton, cihla, tašky, zemina). Jiné stavební odpady, jako např.
eternit, sádrokarton, izolační materiál (lepenPříjmy (Kč) 2020
občané (místní
poplatek)
podnikatelé
EKO-KOM, a.s.
(příspěvek na
třídění)

ka, a térový papír) na sběrném dvoře dle vyhlášky č. 3/2018 čl. 9 odevzdat nelze. SMS,
s.r.o., zajišťuje rovněž obsluhu velkoobjemových kontejnerů pro likvidaci zeleného odpadu v průběhu roku, úklid černých skládek,
vývoz odpadkových košů, odvoz odpadu ze
hřbitova a další služby na úseku odpadového
hospodářství. Za tyto služby město zaplatilo
téměř 2,8 mil. Kč.
Pro úplnou informaci dále uvádíme údaj
o produkci odpadu v loňském roce. Celkové
množství směsného komunálního odpadu
dosáhlo 2 024 t a velkoobjemového odpadu
322 t. Občané města v roce 2020 vytřídili
145 t papíru, 59 t plastů, 127 t skla, 8,2 t
kovů a 4,5 t nápojových kartonů.
Jak je z výše uvedeného textu patrné, město
Soběslav v roce 2020 doplácelo na likvidaci
odpadu téměř 3,5 mil. Kč. Tato částka se za
posledních 5 let téměř zdvojnásobila, a to
především díky rozšíření provozu sběrného
dvora a také výrazným navýšením kontejnerů
na separovaný odpad instalovaných po městě.
Třídění odpadu se považuje za společenskou
odpovědnost a zároveň je nejčastějším projevem šetrného chování k životnímu prostředí.

Klára Borčová, odbor ŽP

Náklady (Kč) 2020
4 101 823 Kč
989 073 Kč
765 585 Kč

zpětný odběr

5 584 Kč

Příjmy (Kč)
celkem

5 862 065 Kč

Ztráta hrazená městem

za odvoz popelnic
– směsný odpad

4 427 434 Kč

za odvoz nádob na tříděný sběr

1 495 634 Kč

sběrný dvůr – RUMPOLD

594 965 Kč

HOKOV – svoz papíru

58 791 Kč

SMS s.r.o.

2 781 553 Kč

Náklady (Kč) celkem

9 358 377 Kč
3 496 312 kč
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Město Soběslav vypisuje výběrové řízení na strážníka/strážnici městské policie
Městský úřad Soběslav, náměstí
Republiky 59/I, 392 01 Soběslav.

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

Předpokládaný termín nástupu: dle
dohody.
Přihláška musí obsahovat:
• životopis,
• výpis z rejstříku trestů
maximálně 6 měsíců starý,
• ověřenou kopii dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky je možné zasílat písemnou
formou na adresu:

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

Socha sv. Floriána dostala nové osvětlení
V minulém roce jsme se tekoucí vody v kašně na náměstí Republiky nedočkali. Procházela obnovou, během které byla zrestaurována
socha sv. Floriána. Ta bude nyní zdobit soběslavské náměstí i v nočních hodinách. V průběhu května proběhly práce na instalaci nového
osvětlení, které se bude rozsvěcet spolu s osvětlením veřejným. Následně byla kašna uvedena do provozu.
-min-
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UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH VOJÁKŮ
OSVOBOZENECKÉ ARMÁDY
V letošním roce uplynulo již 76 let od ukončení 2. světové války. Zástupci města Ing. Jindřich Bláha a Mgr. Pavel Lintner v pátek 7. května uctili
památku padlých vojáků, kteří osvobozovali Soběslav, položením květin
k jejich hrobům na soběslavském hřbitově.
-min-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Úmrtí:

Narození:
-

Natálie Krausová
Julie Růžičková
Soňa Nohejlová

Nově narozeným
občánkům přejeme
šťastný život.

-

Jiří Petřík
Karel Havle
Jana Turková
Jiří Sosna
František Špaček
Josefa Nováková
Josef Krčma
Jaroslav Březina
Vlastimil Krejčí
Josef Frajt

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Hvězdy Ti nesvítí, slunce
Tě nehřeje, už se k nám
nevrátíš, už není naděje.
Pustý je domov, smutno
je v něm. Chybíš nám
dědečku, tatínku, Ivane.
Chybíš nám všem.

Čas prý rány zhojí, ale to
je pouhé zdání, už tatínku
neuslyšíme tvé zavolání
Dne 27. května 2021 uplynul
smutný rok, co nás navždy
opustil náš milovaný tatínek
a dědeček pan Josef Veselý
z Klenovic.
S láskou a úctou vzpomínají
děti s rodinami.

Dne 11. 6. 2021 uplyne
čtvrtý smutný rok,
co nás navždy opustil
pan Ivan Buzek.
S láskou vzpomíná manželka
Jitka, synové Renda, Ivo,
vnuk Víťa a kamarádi.

Dne 29. 6. 2021 uplyne již 8 let,
co nás navždy opustila naše drahá maminka,
babička a prababička
paní Marie Dvořáková.
S láskou stále vzpomínají dcera s manželem
a vnoučata s rodinami.

VZPOMÍNÁME
Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají víc,
než ostatní. O to těžší je naučit se žít bez nich.
Dne 2. 6. 2021 uplynulo již
8 smutných let, co mě navždy
opustila má přítelkyně paní
Monika Hrádková
ze Soběslavi.
Dne 18. 7. 2021
by se dožila 54 let.
Kdo jste ji znal, prosím,
věnujte jí tichou vzpomínku.

Děkujeme za cestu, kterou jsi šel s námi.
Děkujeme za ruku, která nám tak pomáhala.
Děkujeme za to, že jsi byl!
Dne 25. června 2021 uplyne
šest smutných let, co zemřel
pan Vlastimil Bernas
ze Soběslavi.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Milada,
dcera Milada s manželem,
syn Vlastimil s manželkou,
vnoučata Miluška, Evička,
Vlastík, Marienka s rodinou
a bratr Václav s manželkou.
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MÁME OTEVŘENO!
Od 11. 5. jsou soběslavské
stálé expozice v Rožmberském i Smrčkově domě přístupné, vstup je však spojen
s povinným použitím respirátoru. Žádné testy ani jiná
potvrzení nejsou pro návštěvu muzea (s výjimkou vernisáží) potřeba.
Jak jsme avizovali, postupně otevíráme
i jednotlivé výstavy:
150 LET VĚDY NA STRÁNKÁCH
ČASOPISU VESMÍR
V rámci volného cyklu drobných výstav
„Exponáty roku“ představujeme během letošní výstavní sezony ve Smrčkově domě
stopadesátiletou historii přírodovědného
časopisu Vesmír, jehož komplet od roku
1871 je uchováván také v naší muzejní
knihovně. Na výstavě zjistíte, jaká témata
byla pro milovníky přírody zajímavá třeba
před sto lety, že se na stránkách časopisu
psalo i o přírodě Blat nebo plovoucích ostrovech na soběslavském Novém rybníce
a které osobnosti z našeho regionu se na
časopisu podílely. Ukázky různých čísel
Vesmíru a dobové úryvky z nich jsme doplnili o exponáty z našich přírodovědných
sbírek, mezi nimiž je i exemplář největšího
motýla světa (atlas velký), školní válec znázorňující vývoj největšího vodního brouka
světa (vodomil černý), šišky nejmohutnějších stromů světa (sekvojovec obrovský
a sekvoje vždyzelená) anebo zrníčka zlata v hornině těžené v někdejším Zlatodolu
Roudný na Podblanicku.
HELENA DRDOVÁ
V galerii Smrčkova domu začíná sezona
výstavou z díla táborské sochařky Heleny
Drdové, pořádanou k jejímu životnímu jubileu. Těžištěm její tvorby je lidská, převážně
ženská postava v různých stupních stylizace
a v různých pozicích, odrážejících stavy
mysli, city a emoce. Helena Drdová pracuje
s keramickou hlínou, většina soch je pak odlita do bronzu. Prezentaci plastik doprovází
další katalog z edice představující výtvarníky našeho regionu. Výstava zahájená koncem května potrvá do 25. 7. 2021

Helena Drdová: Odpočinek, 1997

Na plakát výstavy Savci Táborska
a obálku knihy jsme vybrali snímek vydry
SAVCI TÁBORSKA
Vernisáží v pátek 4. 6. v 17 hodin v Rožmberském domě slavnostně otevřeme naši
letošní hlavní výstavu, která chce navázat
na úspěšné přírodovědné výstavy uvedené
v Blatském muzeu v minulosti a představit
všechny druhy savců aktuálně i historicky
se vyskytující na území regionu. Na panelech najdete popisy a fotografie jednotlivých druhů a jejich biotopů (většinou od
Miloše Anděry), základní údaje o rozšíření
savců vycházející z mnohaletého výzkumu,
prováděného muzejním zoologem Petrem
Zbytovským, i další zajímavé informace
o zdejší savčí fauně. Atraktivní částí výstavy jistě budou také exponáty většiny popisovaných druhů. Kromě kompletní sady
zdejších hlodavců a hmyzožravců budou
veřejnosti poprvé prezentovány naše nové
vycpaniny kopytníků (jelen, daněk, srnec
a muflon) a šelem (vydra, kuna, tchoř, no-

rek i dosud nepříliš známý psík mývalovitý). Díky zápůjčkám z Národního muzea
v Praze, Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a Správy Národního parku České
Švýcarsko uvidíte také bobra (ten se nově
objevil i na Lužnici nedaleko Soběslavi),
trofejní hlavu losa a vyhynulé šelmy – vlka,
rysa a kočku divokou. V případě rysa půjde
dokonce o výjimečný historický exemplář
ulovený na Táborsku v roce 1835, který byl
tehdy označen jako vůbec poslední rys ulovený v Čechách. K výstavě vydáváme stejnojmennou knihu (atlas savců Táborska)
s rozšiřujícími texty, jde zároveň o první
svazek nově založené edice Průvodce přírodou Táborska. Výstava i publikace vznikly
za finanční podpory Ministerstva kultury.
Výstava potrvá do 3. 10. 2021.
MODELOVÉ KOLEJIŠTĚ
VE WEISOVĚ DOMĚ
Weisův dům plánujeme po rekonstrukci
otevřít muzejní nocí s podtitulem „železniční“, která by měla proběhnout v pátek
25. 6. Na letošní sezonu zde bude zpřístupněno modelové kolejiště, na ploše 560 x 300
cm zobrazující dopravní uzel Veselí n. L.
a tratě i pamětihodnosti v okolí. Současné
i historické vláčky se zde budou prohánět kolem Červené Lhoty, Choustníka či Chýnovské jeskyně, v modelu nebudou chybět vybrané stavby Tábora i Soběslavi anebo Lužnice
s vodáky a Stádleckým mostem. Projektantem kolejiště je Ivan Benetka, který stojí i za
technickými projekty pražského Království
železnic nebo nového kolejiště ve vídeňském Prátru, zhotovitelem modelu Pavel
Havránek z firmy TAMTAM Development
s. r. o. Rekonstrukce objektu i vznik kolejiště byly podpořeny Ministerstvem kultury,
a především z projektu IROP, který je spolufinancován Evropskou unií. S ohledem na
aktuálně vyhlášená opatření vlády proběhne
tato 9. noc v Blatském muzeu pravděpodobně formou vernisáže a časových prohlídek
kolejiště, aby nedošlo k nežádoucí kumulaci
osob.
Těšíme se na viděnou v našich muzeích!
Daniel Abazid, vedoucí Blatského muzea

Výstavní sezona 2021 v Galerii Hláska zahájena!
Michal Petrů – fotografie: 4. 6. – 27. 6. 2021
Vernisáž výstavy v pátek 4. června v 17 h
Michal Petrů je sympatický nadšenec do chůze, západů slunce a focení. Svým mobilem zachytává krásu všude kolem a fotografie následně sdílí na instagramovém účtu losmichalos, kde
si vybudoval pořádnou základnu fanoušků. To ale není jeho jediný úspěch, na kontě má také
několik ocenění ze soutěží – třeba 1. a dvě 2. místa ve třech kategoriích soutěže Huawei NEXT
IMAGE 2020 (vč. postupu do světového finále) nebo 1. místo v soutěži Česko je super! Tak to
vyfoť! od Czech Tourism.						
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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

Vážení příznivci dobré dechovky, milí hudební přátelé Kubešovy Soběslavi,
věříme, že se letošní třetí červencový víkend opět stane velkým svátkem dechovky a setkáme se s Vámi právě v Soběslavi. Připraven je 26. mezinárodní festival dechových hudeb Kubešova Soběslav 2021! Vzhledem k situaci je festivalový program sestaven výjimečně bez zahraničních účinkujících,
ale doufáme, že Vám i tak bude sympatický dík výběru předních českých
a moravských kapel. Pokud nám situace dovolí, setkáme se na soběslavském náměstí 17. a 18. července 2021. Těšíme se na Vás a mějte se do té doby dechovkově!
Za pořadatele Petr Valeš

Podmínkou účasti je splnění všech proti epidemiologických opatření platných v daném termínu. Akce se
koná pouze v případě pěkného počasí (bez deště).
Termín soběslavských pivních slavností - 14. 8. 2021

Letní kino a letní scéna v Soběslavi
Čeká na vás letní romantika pod hvězdami!
Vážení diváci a příznivci kina, protože už
přes rok trvající pandemie nám nedovolila
pořádat kulturní akce, těšíme se na letošní
letní prázdninovou sezonu.
O loňských prázdninách jsme začali s promítáním letního kina na hradní terase, které
si i přes nepříznivé počasí našlo své diváky
a mělo velký úspěch. Letos jsme si pro vás
připravili hned několik novinek, divadelní
scénu a dvě letní kina.
-

-

Letní kino Hradní terasa u městské
knihovny je loňský „letňák“, který jsme
letos obohatili o novinku - letní scénu.
V tomto letním kině vám promítneme
kvalitní filmy, české komedie, filmy pro
celou rodinu i pohádky pro děti.
Letní scéna Hradní terasa uspokojí milovníky divadelních představení.
Plánujeme nepravidelné čtvrteční podvečery s pohádkami pro dětské diváky
(divadla pro děti budeme hrát od 18.00
hodin) a dospělým nabídneme večery
s divadelními kusy v podání kvalitních
ochotnických souborů.

Letní kino Dvorek je součástí Kina
Soběslav a je určeno pro promítání
filmů.
Můžete se tedy těšit nejen na promítání kvalitních filmů na dvou místech
v Soběslavi, ale obohatili jsme letní program také nepravidelnými divadelními
čtvrtky na hradní terase.
-

Informace pro návštěvníky:
O programu na všech našich letních scénách vás budeme každý týden informovat
především na webových stránkách kina
a na facebooku. V současné době na něm
intenzivně pracujeme!
Začátky promítání budou ve 21.30 hodin,
otevřeno bude vždy hodinu před promítáním (divadlem). Občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se, že čerstvý popcorn
budeme konečně podávat i s kulturním
zážitkem!
Prodej vstupenek pouze na místě v den
představení (jsme závislí na počasí), a tak
k platbě na pokladně můžete použít hotovost nebo Dárkové karty, které jste během

protiepidemiologických opatření neměli
možnost uplatnit.
Přejeme vám i nám, aby letošní sezona proběhla v pohodě a abychom ceduli s nápisem „Vzhledem k nepřízni počasí se dnes
nepromítá“, použili co nejméně…
Těšíme se na vás!
Jaroslava Palasová
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Výstava na Promenádě provede návštěvníky časoprostorem

V květnu se po dlouhé pauze vrátila
do Soběslavi kultura. V rámci výstavní
sezony galerie Hláska byla 7. května
zahájena první výstava s názvem
Časoprostor.
Do 6. června si během jejího trvání mohou
návštěvníci prohlédnout fotografie Vlasty
Nýdlové, které se nachází v otevřeném
prostoru soběslavského parku Promenáda.
Ředitel kulturního domu Petr Valeš v den
zahájení výstavy autorce na místě poděkoval a předal jí květiny za přítomnosti
kurátora výstavy Vlastimila Slabého a produkční kulturního domu Jaroslavy Palasové. Vernisáž se neuskutečnila z důvodu
platných nařízení vlády, o setkání s autorkou přesto nepřijdeme. Nahradí jej setkání
s autorem, které by se mělo uskutečnit v průběhu konání výstavy a určitě se bude konat
o víkendu. O přesném termínu se včas
dozvíte na FB: Vlastina Nýdlová photography a komunikačních kanálech města
Soběslavi.
Fotografie na Promenádě jsou abstraktní
a ke každému návštěvníkovi promlouvají
subjektivně. Kde se vzal nápad věnovat se
právě tomuto tématu a jak umělecká tvorba
vznikla? Na tyto a jiné otázky nám odpověděla autorka výstavy Vlasta Nýdlová.
Proč jsi pro svou výstavu zvolila právě
téma časoprostoru?
Časoprostor nebo také prostoročas
je fyzikální pojem z teorie relativity
sjednocující prostor a čas do jednoho
čtyřrozměrného kontinua. Fotografický
projekt na Promenádě je ale v první řadě
obrazem mého vnitřního prostoru v určitý
čas, kdy jsem si vybavovala a prožívala

větu, kterou jsem kdysi četla v jedné knize:
,,Je snad údělem umělců svá nejlepší díla
tvořit v hluboké duševní trýzni či extázi
prožívajícího štěstí.“
Když se člověk na vystavená díla podívá,
téměř by nevěřil, že se jedná o fotografie.
Jakým způsobem vznikaly?
Fotografie byly vytvořeny za pomoci nastavení delšího času (expozice) a zumováním
či otáčením fotoaparátu, přičemž objektem
focení byl čtverec vystřižený z kartonu přilepený na zeď žvýkačkou. Soubor abstraktní
fotografie jsem vytvořila již v roce 2016
pro mezinárodní výstavu Intersalon, která
tehdy byla tematicky zaměřená na čtverec
a jeho podoby. V Českých Budějovicích
v Galerii Marianská jsem pak vystavovala
jako jedna ze 70 tvůrčích osobností.
Promenádu jsi zvolila pouze v souvislosti
se současnou epidemiologickou situací,
nebo jsi měla pro výběr této lokality
i jiné důvody?
Promenáda v Soběslavi mi
připadala na tento soubor
ideální. Má i takový bonus,
že se díky velikosti zvoleného formátu, tedy 1x1 m,
dá výstava prohlédnouti
z ulice Chvalovského nábřeží, tj. z jiného úhlu
a s panoramatem věže.
Výstavy v otevřeném prostoru jsou dle mého názoru
zajímavější, protože na ní
zavítají i lidé, kteří běžně
nenavštěvují galerie. Je
krásné vidět malá dítka,
co pobíhají mezi stromy

i stojany a prohlížejí si je. Je velice důležité, aby vše bylo v souladu a nebylo to
moc podbízivé. Myslím, že nejen já, ale
i pan Vlastimil Slabý, kurátor výstavy
a Mgr. Petr Valeš, ředitel KD, jsme se při
setkání shodli, že tato a snad i další umělecké tvorby se na Promenádu hodí.
Výstava je putovní. Které kouty České
republiky s ní letos ještě navštívíš?
Výstavu jsem zahájila ve svém rodném
městě Soběslavi. Dále ji budu instalovat
v parcích nebo zahradách a na zámcích či
jiných vhodných koutech různých měst,
kde bude vhodná, klidná atmosféra, která
dovolí návštěvníkovi pozastavit se v čase
a prostoru a vnímat jen sebe, fotografie
a místo samotné. Plánuji např. Červenou
Lhotu, zámeckou zahradu v Kamenici nad
Lipou, Jindřichův Hradec v prostorách
okolo zámku, Hlubokou nad Vltavou, zámeckou zahradu v Blatné a jiné. Zatím to
ale ještě není domluvené.
-min-

foto: Stanislav Tošner

Setkání s hudbou v Soběslavi potřinácté
Letošní ročník hudebního festivalu a interpretačních kurzů se chystá ve dnech 2. 7. – 12. 7. 2021.
Jakkoli to dlouho vypadalo nepravděpodobně, organizátoři Setkání s hudbou věří,
že se také o letošních prázdninách stane
jihočeské město Soběslav místem setkání
mladých hudebních profesionálů, skvělých pedagogů, renomovaných umělců
a samozřejmě publika, které si po téměř
ročním půstu zaslouží „živou“ kulturu
zažitou takříkajíc zblízka.
Festivalová část Setkání s hudbou nabídne
ve svém XII. ročníku celkem deset koncertů. Program festivalu pokračuje v retrospektivním záměru z minulého ročníku:
všichni (anebo téměř všichni) vystupující
umělci už v minulosti v Soběslavi hráli,
někteří dokonce i studovali a vyučovali.
Na své si tak opět přijdou jak příznivci
prvotřídní klasické hudby, tak vyznavači
tzv. crossoveru, čili spojení klasiky, jazzu,
blues a folkrocku.

Těšit se tak můžeme na koncert nazvaný
Arie Antiche v podání mezzosopranistky Markéty Cukrové a harfistky Kateřiny
Englichové, na večer Hudby pro duši a
ducha v podání renomovaného souboru

Schola Gregoriana Pragensis (um. vedoucí
David Eben), který vystoupí s programem
věnovaným svaté Ludmile, od jejíhož násilného úmrtí uplyne tento rok rovných
1 100 let.

červen 2021
Jubileum (30 let od vzniku) přijede do
Soběslavi oslavit koncertem vokální
kvarteto The Swings a významné životní jubileum oslaví koncertem taktéž violoncellista, lektor a zakládající
člen Setkání s hudbou Tomáš Strašil.
Chybět samozřejmě nemůže ani večer
na soběslavském koupališti, kde tradičně zahraje kapela Domácí výroba
aneb Pecky všecky.
Čtyři koncerty budou patřit studentům
kurzů, kteří zahrají na dvou večerních
závěrečných koncertech, na matiné
a nokturnu. A festival zahájí tradiční
koncert lektorů.
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Koncerty se odehrají v kostelích
sv. Víta, sv. Petra a Pavla, v KDMS
a v Kině Soběslav a proběhnou za
bezpečnostních opatření v souladu
s aktuálními vládními nařízeními.
V uplynulých dvanácti letech uspořádalo sdružení „SETKÁNÍ S HUDBOU“ v jihočeské Soběslavi přes 120
koncertů, na nichž se představilo na
50 souborů a 70 sólistů, a to pro více
než 14.000 diváků.
Vstupné na koncerty bylo vždy a nadále zůstane dobrovolné!
Petr Hanzlík

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Milí čtenáři,
knihovna je pro Vás stále otevřená. Při návštěvě,
prosíme, dodržujte veškerá hygienická opatření jako jsou respirátory, dezinfekce rukou
a rozestupy dva metry. Dle vládního nařízení bude
moci být přítomen 1 zákazník na 15 m2. Počet
bude omezen na 10 lidí, WC bude pro veřejnost
uzavřeno.
pracovníci MK

MŠ DUHA
Hurá zpátky ve školce. Od 10. května se
mohly do mateřské školy vrátit všechny
děti. To bylo vítání a radosti ze shledání
po tak dlouhé době. První dny byly ve znamení opakování jmen, pravidel a režimu
třídy. Děti si užívaly společné hry, stavění,
cvičení, zpívání i úkoly. Pokud nám počasí
dovolilo, vydali jsme se na pěší výlety po
okolí školy, na louku, do lesa nebo na hřiště.
Do konce roku nás ještě ve školce čeká fotografování, oslava dne dětí a spoustu zážitků a zábavy.

u informační tabulky si rodiče s dětmi vyzvedli medaili, na kterou děti sbíraly barevné stužky za provedené úkoly, odměnou
jim byla sladká dobrota, kterou upekly paní
kuchařky. U skřítka je po splnění všech
úkolů čekal poklad – sluníčko s duhovými
paprsky. Výsledky zápisů budou zveřejněny 10. června.
kolektiv MŠ DUHA

Zápisy u nás
Zápisy letos opět proběhly netradičně. Bývá
zvykem, že rodiče s dětmi chodí při zápisu do školky, společně si pohrají ve třídě
a v kanceláři vyplní potřebné dokumenty.
Letos to bohužel vzhledem k situaci opět
nebylo možné. Zápisy byly zejména v distanční podobě, ale rodiče měli možnost
využít osobních konzultací s ředitelstvím
školy. Pro děti jsme tedy alespoň připravili
Duhovou stezku za pokladem. Stanoviště byla rozmístěna po celé zahradě školy,

červeňásci pletli věnečky z pampelišek

červen 2021

16

MŠ NERUDOVA
Čarodějnický rej
Naši malí předškoláci se
v pátek 30. dubna 2021
proměnili v kouzelné čarodějnice a čaroděje. Ani tento rok jsme nezapomněli a připravili jsme pro děti zábavné
dopoledne plné čarodějnických her a kouzel.
Průvod městem, který se uskutečňuje každý
rok, se konat z důvodu Covidu – 19 nemohl.
Děti si ale užily tento den ve svých třídách
a na zahradě mateřské školy. Proměna byla
úžasná a za to patří velký dík všem maminkám, které pro své děti připravily originální
masky.
O tom, jak to všem slušelo, se můžete přesvědčit na fotografiích. Výtvarně se děti podílely i na výzdobě šaten a vstupní chodby
mateřské školy. Čarodějnický rej se opravdu
vydařil.
Kolektiv MŠ Nerudova

Zápisy do prvních tříd

ZŠ KOMENSKÉHO
6.A oslavila Den Země prací

Zápisy do prvních tříd
na ZŠ E. Beneše

Zápis do 1. tříd
ZŠ Komenského

Zápisy v letošní nelehké situaci
probíhaly opět pouze elektronicky
bez přítomnosti dětí ve škole. Celou administraci jsme prováděli
přes systém „Zápisy on-line“, která dobře spolupracuje se systémem
bakaláři.

Zápis k povinné školní docházce pro
školní rok 2021/2022 v letošním nelehkém roce proběhl opět bez osobní přítomnosti rodičů a dětí ve škole. Zápis se
uskutečnil v souladu s opatřeními vydanými MŠMT v průběhu celého měsíce od
1. do 30. dubna.
Přijali jsme celkem 75 žádostí o přijetí do
1. tříd, z toho 13 rodičů požádalo o odklad školní docházky jejich dítěte. Naše
škola mohla v rámci povolené kapacity
k základnímu vzdělávání pro školní rok
2021/2022 přijmout 60 žáků, kteří k nám
tak v září nastoupí. Vzhledem k počtu
dětí budeme otvírat tři první třídy.
Všem budoucím prvňáčkům přejeme
hodně školních úspěchů a pevně věříme,
že se v září všichni společně setkáme ve
škole.
Mgr. Jana Smíšková, zástupce ředitele

Rodiče přihlásili ke školní docházce
67 dětí, z toho 17 žádá o odklad
školní docházky. 50 dětí nastoupí
od září do 1. tříd.
Vzhledem k počtu budeme otevírat
dvě první třídy. Společná červnová
schůzka s rodiči se letos pravděpodobně neuskuteční, a tak rodiče
předškoláků budeme informovat
o podrobnostech k nástupu dětí do
školy elektronicky.
Vlastimil Říha, ředitel ZŠ

V rámci oslav Dne Země vypnula 6. A
o hodinách přírodopisu monitory počítačů, displeje telefonů a tabletů a vyrazila do
terénu v místě bydliště. Cílem bylo uklidit nepořádek kolem rybníků, silnic polních cest, v lesích... jednoduše všude tam,
kudy se denně procházíme a nebaví nás
koukat na odpadky. Chtěla bych jim tímto
poděkovat za úžasný společný výsledek.
Naše okolí je lehčí o 80 kg odpadků.
Jste zlatí, děkuji vám! :-)
Eva Havlová
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RC SOBÍK
Milé maminky, děti a celé rodiny,
jsme rádi, že se konečně můžeme společně sejít v herničce u pravidelného
programu. Věříme, že si v červnu alespoň
částečně vynahradíme zrušený program.
Jelikož se trochu změnilo složení našeho
týmu, museli jsme poupravit pravidelný
program. Jedná se pouze o měsíc červen,
tak doufám, že si i přes změny naleznete
v programu své.
Od nového školního roku budeme potřebovat náš tým trochu posílit, takže pokud
patříte mezi aktivní maminky, které se potřebují seberealizovat, neváhejte se na nás
obrátit pro více informací.

V květnu jsme už opět začali programem
venku. Rozjeli jsme znova cvičení s kočárky, abychom společně zredukovali covidové faldíky 😊. Taky jsme se snažili Vám
vynahradit zrušenou jarní burzu, kterou

jsme uskutečnili v náhradním květnovém
termínu. Jsme rádi, že se trochu vracíme
do normálu a věříme, že dětem vše vynahradíme.
Za kolektiv RC Sobík Iva Čejková

Pravidelný program platný od 24. května 2021:

Po
Út
St
Čt

15.00 - 16.00

Cvičení s kočárky (Iva)

15:00 - 15.45

Pohybové hrátky I. + II. (Iva)

16.00 - 16.45

Pohybové hrátky III. + IV. (Iva)

8:30 - 11:30

Volná herna s možností hlídání (Eva)

15.00 - 16.00

Sobíkův mix zájmů novinka (Iva)

16.15 - 17.15

Kondiční cvičení pro maminky (Iva)

Život v senior-domu v době mimořádných opatření
Již je to více jak rok, co se život
v senior-domu změnil. Nikdo si
zpočátku nedovedl představit,
že veškerá opatření budou trvat
tak dlouho, že budeme muset
chodit zpočátku v rouškách,
později s respirátorem. Jednotlivá opatření se měnila ze dne
na den. Nikdo nevěděl, co bude
následovat zítra nebo pozítří.
Ale naši klienti vše zvládali, ať
už si zvykali na nošení roušek,
respirátorů nebo respektovali
zákaz návštěv, které jsme řešili
alespoň hovory s příbuznými
přes tablety. Nejhorší období
asi bylo, když se museli zdržovat na pokojích. Z toho jim
nejvíce vadilo, že nemohou
dělat aktivity ve společenských
místnostech.
Ale vše jsme zvládli. Možná hůř
to snášeli příbuzní našich klientů, jelikož si mysleli, že všechna opatření jsou výmyslem naší
organizace. Zapomínali, že vše,
co se musí v domově dodržovat, je nařízené vládou. Smutno
nám bylo i po vystoupeních pořádaných dětmi a dalších společenských událostech. Nyní se
už vše pomalu urovnává. Navíc i počasí nám zvedá náladu
a maluje více úsměvů na tvář.
Můžeme už chodit na procházky a navštívit příbuzné. A co
jsme dělali v době, když platilo ještě velké omezení? V té
nejhorší době byla na prvním

místě televize, křížovky, četba,
ti co mohli, vyráběli výrobky na pokojích. Když už byla
omezení mírnější a počasí se
umoudřilo, klienti chodili na
terasu, kde se procházeli, nebo
se vyhřívali na prvním jarním
sluníčku. Abychom to trochu
zpestřili, na Velikonoce jsme
si upekli mazance a sekanici.
Babičky si udělaly z bambulek
velikonoční výzdobu. A čarodějnice? O ty jsme také nepřišli. Nazvali jsme je „covidové“,
špekáčky nám upekly paní kuchařky, a jelikož zrovna vyšlo
počasí, poseděli jsme chvíli na

terase. Špekáčky a trochu pivečka servírovaly právě čarodějnice. Sice to nebyla zábava,
jako jsme byli zvyklí, ale zpestření to určitě bylo.
Věříme, že už bude vše lepší
a doufáme, že konečně nastane
doba, kdy si opět budeme užívat dle toho, co sami chceme,
a chodit, kam chceme. Na tuto
„covidovou“ dobu už budeme
pouze vzpomínat a respirátory
budeme moci schovat do skříně.
za Senior-dům
Soběslav Lada Haplová
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Skladatel Jiří Laburda oslavil jubileum
Významný český skladatel, pedagog a od 14. 12. 2016 také čestný občan města Soběslavi Jiří Laburda oslavil letošního 3. dubna
své 90. narozeniny. Při této příležitosti se s námi v rozhovoru podělil o vzpomínky na své mládí, které prožil v našem městě,
bohaté životní zkušenosti a celoživotní lásku k hudbě.
Letos jste dosáhl významného výročí.
Pořádání společenských akcí ale komplikovala epidemiologická situace. Jakým způsobem jste jej oslavil?
Máte pravdu, že ta devadesátka je již
opravdu hodně let, ale oslavování se
dělo především v naší rodině. Stejně jako
i u jiných. Sešli jsme se všichni, ženy se
postaraly o různé dobroty a muži o to, aby
bylo co pít. A bylo to moc hezké. Pokud
máte na mysli nějaké oficiální oslavy, těch
moc nebylo. Společnost skladatelů sice
chystala koncert z mých skladeb, ale pandemie tomu zabránila. Nechali tedy skladby alespoň natočit a pověsili nahrávky na
YouTube, což byla jediná možnost zveřejnění. Některé časopisy zveřejnily články
o mé osobě.
Narodil jste se v Soběslavi, vzpomínáte
na svá raná léta, která jste v našem městě strávil?
Narodil jsem se a do r. 1969 stále žil
v Soběslavi v ulici 28. října č. 257. Směrem
k nádraží je to předposlední dům, v němž
je nyní pizzerie. Původně to byl obchod se
smíšeným zbožím mého otce, který měl
ještě další obchod poblíž náměstí, v ul. Petra Voka, tam, kde je nyní Poliklinika.
Mé mládí v Soběslavi bylo krásné. Jako
malí kluci jsme si chodili hrát do Husovy
ulice, či na „Palouček“ v Žižkově ulici
(pod Dvojdomím). Tam jsme také neustále „válčili“ s pětidomáky, tj. často jsme se
poprali, ale nic vážného.
I období dospívaní (po 2. světové válce) bylo krásné. V Soběslavi bylo mnoho
nejrůznějších spolků, které umožňovaly
i nám, dospívajícím, aktivní veřejnou práci. Hráli jsme jako dorostenci za Soběslav
házenou, chodili jsme do Sokola cvičit
a závodili jsme ve sportovní gymnastice.
Při spolku divadelních ochotníků Chvalovský jsme založili odbor mladých a bez
dospělých jsme sami často hráli divadelní
představení. Dokonce i loutkové divadlo,
které bylo v prostorné dřevěné stavbě na
sokolském hřišti. Patřilo Sokolu, ale po
válce bylo opuštěno. Když jsme hráli,
měli jsme vždy plno – tedy asi tak 60 - 80
dětí. Někteří jsme chodili i do Magického
klubu, kde jsme se učili kouzlit (předseda
byl pan Heller, barvíř látek ze Süsserovy
továrny). Já jsem s rodiči chodil jednou
týdně hrát do Klubu tamburašů, tedy orchestru jihoslovanských nástrojů. Nejčastěji jsem ale hrál v hlavním soběslavském
tanečním jazzovém orchestru Rytmus,
který vedl Karel Blažek, pozdější ředitel
místní ZUŠ. Byl asi o 10 let starší. Od 6 let

jsem chodil do cvičné školy při tehdejším
učitelském ústavu, kde mne v 1. třídě učil
pověstný učitel, elementarista a vynikající
spisovatel knih pro mládež, pan František
Jungbauer. Po Měšťanské škole chlapecké
na Školním náměstí jsem denně dojížděl
do Tábora na obchodní akademii, neboť
jsem byl předurčen, že budu pokračovat
v otcově obchodnické živnosti.
Co Vás přivedlo k hudbě?
V době mého mládí bylo v Soběslavi zvykem nechávat děti, aby se učily hrát na
nějaký hudební nástroj. V naší 5. třídě nás
chodilo asi 10 na hodiny houslí, asi čtyři
na klavír a kluci z venkova hlavně na křídlovku, klarinet či jiný nástroj z dechové
hudby. Rozhodně to bylo úctyhodné procento ve srovnání se současností. Naši
rodiče nechali sestru Lidku učit na klavír
a mne na housle. Nedá se říci, že by mne
housle nebavily, ale přece jsem sestře ten
vícehlasý klavír mohutného zvuku záviděl.
Otec tu možnost odmítl. Až po nějaké době
mě na milovaný klavír dal také, pod příslibem, že houslí nenechám. To jsem neměl
v úmyslu. Mezitím 2. světová válka dosáhla svého vrcholu a hudební školy byly
zavřeny. Tak jsem se jakoby učil sám. Tatínek nám nakoupil velké množství nejrůznějších not, zejména klavírních výtahů celých oper, které jsem se snažil hrát. Zřejmě
to bylo k neposlouchání, ale mne to bavilo.
Mezitím skončila válka, po třech letech
se v naší zemi zmocnili vlády komunisté,
a tak byla živnost našeho tatínka znárodněna. Jednoho dne mi proto řekl, že je jis-

té, že již obchodovat nebudeme moci „Nu
a Tebe tolik lákala ta Tvoje muzika, tak si ji
klidně jdi studovat.“ Já byl pouhý amatérský muzikant, bez důkladnější schopnosti dokonale hrát na nějaký nástroj. Proto
studium nebylo možné a po maturitě na
obchodní akademii jsem nastoupil v Praze
do práce jako účetní úředník. Tam jsem se
při práci snažil sebevzdělávat s úmyslem
časem jít studovat na vysoké škole nějaký
obor, který by měl blízko k hudbě. Po necelém roce jsem byl z té účtárny takzvaně
„převeden do výroby“ a půldruhého roku
jsem byl horníkem a potom i slévařem
ve slévárně továrny Lada. Nakonec jsem
byl po nejrůznějších peripetiích přijat ke
studiu na Pedagogické fakultě U. K. v Praze, kterou jsem vystudoval dokonce dvakrát v různých oborech. A posléze, po šesti
letech kantoření v pohraničí (Jablonec
n. N. a Cheb), jsem se stal odborným asistentem na vysoké škole, kde jsem před tím
studoval. Tam jsem poté přednášel 39 let
(až do penze).
Hudbě jste zasvětil celý svůj život, co
pro Vás znamená?
Pokud se v současnosti řekne hudba, pak
si drtivá většina lidí představí nějakou skupinu pop-music, která na Vás vysílá z amplionů nadměrně zesílenou hudbu, kterou
sama produkuje. Dokonce tomu nyní již
říkají „koncert“. Ale to je, bohužel, velký
omyl. Ta opravdu cenná hudba je ona tzv.
klasická, vážná, či koncertní, která mikrofonů a amplionů nepoužívá. O tuto uměleckou hudbu v současnosti bohužel není moc
velký zájem a jejích obdivovatelů a milovníků stále ubývá. Proč? To proto, že ji lidé
většinou neměli příležitost alespoň trochu
poznat. Ovšem, kdo ji zná, ten ji nutně považuje za zázrak a za veliký dar, kterého se
mu v životě dostalo. A přesně tohoto zázraku se mi v životě dostalo opravdu nadmíru
štědře a díky tomu jsem prožil nádherný
a velmi záviděníhodný život.  
Vytvořil jste mnoho uznávaných děl.
Jsou některá, která mají pro vás obzvlášť velkou hodnotu, ať již z hlediska
náročnosti, událostí, které jejich vznik
provázely nebo třeba jen tím, že s nimi
nejvíce souzníte?
Upřímně řečeno, člověk za těch 90 let
života stačil vykonat mnoho práce. I já
jsem (kromě těch začátečnických pokusů)
stihl vytvořit přes 350 skladeb, na které
se mnou nakladatelé (prakticky jen zahraniční) opravdu podepsali nakladatelské
smlouvy. A velkou většinu jich již stačili
i vydat. Celý život jsem moc rád komponoval sborovou hudbu nejrůznějšího druhu
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nebo klavírní sonáty, kterých mám celkem 11. Miluji skladby orchestrální nebo
kantáty, zejména mše s varhanami. Proto
jsem pro orchestr napsal mimo jiné šest
symfonií, nebo také 11 mší pro nejrůznější
obsazení. A právě tyto mše, zejména pak ty
pro dětský či ženský sbor, mi v životě přinášely hodně radosti, protože je vždy rádo
zpívalo mnoho dětských sborů – např. Missu claru. Největší radost mi v životě ale
dělala Missa pastoralis, pro soprán, bas,
smíšený sbor a varhany (či i s orchestrem),
která je velmi oblíbena a královéhradecký
smíšený sbor Jitro ji dokonce celou nahrál
na CD. Velice pyšný jsem také na slavnostní provedení mé kantáty Te Deum pro
soprán, alt, tenor, bas, dva smíšené sbory
a dechový orchestr, jejíž slavnostní premiéra zazněla v pražské katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha na Svatováclavském
koncertě dne 27. září 2015.
Získal jste také řadu domácích i zahraničních ocenění, mezi nimi např. cenu
Oscara Esply ve španělském Alicante
(1966) nebo Otto Spreckelsena v Hannoveru (1968) aj. Měl jste možnost vyzvednout si je osobně a podívat se do těchto
krajů?
Tak tato záležitost není tak snadná, jak by
se mohlo zdát, neboť to bylo v době hlubokého komunizmu. Cena Oscara Esply
byla udělena mé Glagolské mši v r. 1966,
tedy v době, kdy španělský maestro Oscar
Esplá y Triay ještě žil, bylo mu 80 let
a já jsem si s ním stačil vyměnit řadu velice
zajímavých dopisů. Když mi bylo městem
Alicante oznámeno, že jsem se stal laureátem Ceny, vzápětí jsem dostal z pražské
Živnostenské banky oznámení, že mi ze
Španělska byla poukázána částka téměř
1 700 US Dolarů, což bylo tehdy asi
100 000 Kč. Tedy částka opravdu velká,
za kterou bylo možno tenkrát získat automobil Renault 16. Za tyto peníze jsem měl
přijet do Alicante na premiéru své skladby. Ale premiéra byla pořád oddalována
a částka nakonec převedena do státního
rozpočtu. Jistě uvěříte, že mne to velice
rozčílilo. S cenou Otto Spreckelsena to
bylo již nesrovnatelně lepší. Byl jsem pozván do Wolfsburgu na sborový festival
Chormusiktage Wolfsburg 1969, kde mi
byla cena již nesrovnatelně nižší vyplacena hotově a kromě toho se tam o mne velice dobře starali. 18. května 1969 se tam
konala premiéra mé kantáty Metamorphoses. Stejné provedení se konalo na podzim
téhož roku v Hamburgu, na které jsem měl
v úmyslu jet, ale 35 hodin před odjezdem
byly uzavřeny státní hranice a dřívější socializmus v naší zemi opět dalších 20 let
pokračoval.
Působil jste i jako pedagog. Co Vám dala
pedagogická praxe v hudebním oboru?
Vzpomínám si, že jsem nechtěl nikdy
být učitelem, ale poněvadž jsem se jinak
živit neuměl, tak jsem učiteloval na Pe-
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dagogické fakultě. Tam to již bylo dobré,
neboť studenti byli prakticky dospělí lidé
a nezřídka byli i znamenitými muzikanty. Asi právě proto se poznenáhlu moje
averze k učitelství dosti podstatně měnila
a nyní, s odstupem času zjišťuji, že jsem
vlastně učil rád. Pro mne jsou ale především krásná léta v důchodu, kdy se mi
ozývají opravdu početní bývalí studenti. Je
milé, že nyní, kdy už je k tomu nikdo nenutí, mi projevují svou přízeň a upřímnou
úctu v míře až překvapivé. Je to pro mne
tím cennější, neboť jsem býval kantorem
velice přísným, který špatnými známkami
nikdy nešetřil. Ale zdá se, že jsem tak zlý
nebýval a určitě jsem se velice snažil být
i při té přísnosti spravedlivým.
Ve své práci pokračujete i v současnosti.
Čemu jste se v posledních měsících,
či letech věnoval?
Právě nyní, v hlubokém důchodu, oceňuji tu všechnu krásu i potěšení, kterou mi
klasická hudba poskytuje. V tomto směru
jsme na tom my komponisté daleko lépe
než koncertní umělci, kterým léta postupně přinášejí velké obtíže při virtuózní hře
na jejich nástroj. To my neznáme. Dokud
udržíme v ruce tužku a v hlavě myšlenku,
můžeme komponovat až do smrti. Tato
zvláštní situace, ve které jsem se ocitl,
mne přivedla na myšlenku začít komponovat jeden z nejsložitějších skladebných
útvarů: requiem. Navíc velice rozlehlé, asi
podobně jako u A. Dvořáka, G. Verdiho, či
H. Berlioze. Tedy alespoň půldruhé hodiny
dlouhé a pro veliké pěvecké i orchestrální
obsazení. Proč? Je mi jasné, že takovou
rozlehlou skladbu již velice těžko dokončím. Je to tedy práce bez nějaké perspektivy, ale právě proto je krásná. Nechvátám, velice ochotně se vracím k místům,
se kterými nejsem dostatečně spokojen.
Opravuji, předělávám a při tom se těším
tím nádherným, historicky vznešeným latinským textem a jsem při tom nesmírně
šťasten. A právě v tom mi hudba dává něco
tak krásného, co si jiný člověk nedokáže
představit.
V současnosti žijete v Praze. Platí podle
Vás rčení, že se v Praze žije blaze?
Neplánujete se někdy vrátit zpět do
Soběslavi?
Ano, v Praze je blaze a my jsme ji s manželkou za ta léta dokázali opravdu zevrubně
poznat. Bydlíme již téměř na periferii – na
předposlední stanici tramvaje č. 9, takže do přírody máme velice blízko. Pokud
po tom člověk zatouží, vyjede se podívat
na Hradčany, ať z dálky, např. od Národního divadla, tak i z blízka. Ale nejde jen
o tyto hlavní turistické atrakce. Je krásné vypravit se např. do Divoké Šárky, či
Prokopského údolí, podle potoka Rokytky do Hloubětína, či k Hamerskému rybníku. Těch zajímavostí je zde ohromné
množství. Už se z nás stali Pražáci. Ale
to neznamená, že bych zapomněl na své

rodné město, které tolik miluji. Když se
mi zasteskne po domově, tak si do té mé
Soběslavi zajedeme a potěšíme se s krásnými místy, na které máme ty nejhezčí
vzpomínky. Počítač mi umožňuje, abych se
projel soběslavskými ulicemi, či po okolí.
Hodně využívám i knížek o našem městě,
zejména ten krásný čtyřdílný komplet
historických knih Pohledy soběslavské
a Spolky soběslavské, nebo jiné knihy
o Soběslavi, které jsem celý život sbíral.
Stále sleduji Hlásku a budete se divit, ale
čas od času si přečtu i některou z knížek
pro děti od pana učitele Fr. Jungbauera,
které jsme četli ve druhé třídě.
Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám
hodně štěstí a zdraví v dalších letech.
-min-

Laburda, Jiří
Skladatel a pedagog. Narodil se
3. 4. 1931 v Soběslavi. Soukromě navštěvoval hodiny skladby u Karla
Háby a Zdeňka Hůly a hudební teorii
u Eduarda Herzoga. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze (1952–55) a poté Vysokou školu
pedagogickou v Praze (1956–60). V
letech 1955–61 působil jako učitel na
pedagogických školách v Jablonci nad
Nisou a později v Chebu. Poté se stal
odborným asistentem pro hudebně teoretické předměty na katedře hudební
výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1961–2000).
V letech 1999–2006 vyučoval hudebně
teoretické předměty na Pražské konzervatoři. Laburda v sobě profiluje
všestrannou osobnost pedagoga, vědce
a hudebního skladatele.
Za své skladby získal řadu domácích
i zahraničních ocenění. Ve španělském
Alicante získal Cenu Oscara Esply
(1966) za Missa glagolitica pro sóla,
sbor, varhany, žesťové a bicí nástroje;
kantáta Metamorphoses pro 5 sólistů,
recitátora, sbor a orchestr byla oceněna
v Hannoveru cenou Otto Spreckelsena (1968); v roce 1974 získal v Paříži
za Preludium pro sólový akordeon cenu
SACEM-UPAC; cyklus smíšených
sborů Zelený majerán byl v roce 1986
v italském Trentu oceněn první cenou
v soutěži a cenou Premio Città di Trento
za nejlepší zahraniční skladbu a další.
Působil jako člen výboru Společnosti
českých skladatelů, sdružení Přítomnost,
člen komise tvorby pro děti Svazu československých skladatelů a předseda
sdružení pro soudobou hudbu Collegium 2001. V letech 2002–2012 byl
prezidentem Festivalu amatérských
pěveckých sborů (FAPS) ve Svitavách
a čestným členem řady českých a moravských pěveckých sborů.
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POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
•

•

•

•

Policisté soběslavského oddělení zahájili úkony trestního řízení proti
mladému muži. Ten byl dne 10. dubna Policií ČR kontrolován ve spolupráci s příslušníky Armády ČR v rámci vládních opatření na hranicích okresu, kdy řídil osobní vozidlo tovární značky Volkswagen. Test
na přítomnost omamných či psychotropních látek byl pozitivní. Zda se
mladý muž ze svého jednání bude zodpovídat soudu nebo správnímu
orgánu, rozhodne výsledek znaleckého zkoumání.
Dále pátráme po zloději, který se v blíže neurčené době od 1. března do
20. dubna vloupal do objektu firmy na křižovatce ulic Na Ohradě a Tyršova v Soběslavi. Po násilném vstupu zde odcizil nabíječku autobaterií
a dále pak klíč od vozidla tovární značky Mercedes Benz. Vlastní krádeží a poškozením objektu způsobil majiteli souhrnnou škodu ve výši
26 000 korun. Jakékoli poznatky, které by přispěly k objasnění daného
skutku, přivítají policisté na své služebně v Palackého ulici či telefonní
lince 974 238 740.
Hlídka místního oddělení v odpoledních hodinách dne 22. dubna v rámci silniční kontroly zastavila řidiče motorového vozidla tovární značky
Volkswagen, kdy dalším šetřením bylo zjištěno, že dotyčný řídil motorové vozidlo i přes to, že měl vysloven platný zákaz řízení spočívající
v zákazu řízení všech motorových vozidel, tedy vykonával činnost, která mu byla uvedeným rozhodnutím zakázána. Dopustil se tak přečinu
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Ve věci je v současné
době vedeno zkrácené přípravné řízení.
Dne 27. dubna bylo Policií České republiky vyhlášeno pátrání po skútru
tovární značky Gilera Stalker, bílo-černé barvy, bez registrační značky,
který byl dle oznámení odcizen v nočních hodinách z 24. na 25. dubna z dřevěného přístřešku u rekreační chalupy na severním okraji obce
Lžín na Soběslavsku. Skútr je vybaven automatickou převodovkou,
terénními pneumatikami značky Mitas a šedým koženkovým sedlem.
Markantním znakem, je oranžovo-žlutý nápis Malossi pod předním
světlem. Majitel odhadl svou škodu na částku odhadem 7 000 korun.
Případ šetří policisté místně příslušného soběslavského obvodního
oddělení, proto na své služebně přivítají jakékoli poznatky, které
by přispěly k objasnění uvedeného skutku, a to jak z místa události,
k výskytu či pohybu daného skútru, stejně jako k podezřelé nabídce
jeho prodeje. Děkujeme.
Za OO PČR Soběslav,
za využití zpravodajství por. Mgr. Miroslava Doubka,
pprap. Jana Štecová

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

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA
BURZU A TRHY
6. 6. 2021
od 7 do 9.30 h v areálu chovatelů
K nákupu drobného zvířectva, farmářských
produktů a chovatelských potřeb.

KD VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE
Vzhledem k současné situaci sledujte prosím naše
webové stránky www.kd-veseli.cz.
•
18. února – 17. června
VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZEŠIROKA
Pohledy na Veselí a jeho okolí v netradičním
formátu zachycené hledáčkem fotoaparátu Václava
Jelínka. Výstavní místnost KD, otevřeno v úterý a ve
čtvrtek Vstupné dobrovolné.
•
Úterý 1. června
VERNISÁŽ UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2021 VESELÍ
N. L.
Vernisáž sochařské výstavy v exteriérech města.
Tématem Umění ve městě 2021 je CITY (město).
Park u KD od 18 hodin, vstupné: zdarma. Výstava
poté potrvá do konce září 2021.
•
Sobota 12. června
KONCERT KLARINETOVÉHO
SOUBORU PRACHATICE
Filmové a muzikálové melodie v podání čtyř klarinetů a zpěvačky. Park u KD od 17 hodin, v případě
nepříznivého počasí velký sál KD, vstupné: dobrovolné.
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.

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

Lokál u Jirky, tř. ČSA 144, VNL
Vás zve na

Rockovou noc

11. 6. 2021 od 16 hod., AMK Soběslav
zahrají kapely:

TRAUTENBERK, ELECTRIC THERAPY,
SENDWITCH, MANIAC
předprodej vstupenek: Kodak Soběslav
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KAMENICTVÍ
Kámen ábor

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

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

VESCE 44, Soběslav

Prodej

•

Nemovitosti - www.inrekareality.cz

•

Prodávám podsklepený cihlový
řadový rodinný dům v Soběslavi.
Tel: 603 933 938

Koupě
•
•
•

• neomezená životnost

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

AKCE NA ČERVEN

•
•
•

Koupím dům, byt, nebo chatu
v Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862
Koupím garáž v Soběslavi,
tel. 725 302 843
Koupím známky, mince, bankovky,
obrazy, staré hodiny, vojenské předměty – šavli, uniformu a podobně.
Můžete nabídnout i jiné staré předměty nebo celou sbírku
a pozůstalost. Tel: 722777672
Koupím garáž v Soběslavi.
Tel. 723 188 195. Nejsem RK.
Koupím byt v Soběslavi, případně
s garáží. Tel. 606 233 658
Koupím byt 2+1, 3+1. Za nabídky
děkuji. Tel.: 604 334 995

Ostatní
•
•
•

MALÍŘ-NATĚRAČ. Metelec.
Tel. 728 987 702
Hledáme zájemce na posekání
zahrady v Klenovicích.
Tel. 723 156 672
Nabízím sportovní a rekondiční masáže do domu a také firmám. Zkušenost od roku 1991. R. Řehák.
Tel. 722 224 250

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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Termín uzávěrky inzerce - 10. 6., pište na hlaska@musobeslav.cz
SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI

Nabízíme kompletní
Elektro instalační
a instalaterské práce

NABÍZÍ

ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ
DŘEVO

-

Elektro montáže

-

Revize a kompletní
i částečné elektroinstalace

-

Servis i rekonstrukce
bytových i nebytových
prostorů.

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

neštípané v délce 3m za velmi výhodné ceny

Tel. 381 521 169
www.lesysobeslav.cz

Pro bližší informace nás
kontaktujte na e-mail:
elektricdomjan@seznam.cz

RODINNÁ FARMA U VOJTŮ
HAMR 18
Přijímáme objednávky na vykrmená
kuřata a krůty a dále krůťata
na dokrmení, stáří 6 týdnů.
Odběr 5. 5. 2021.
Objednávky na tel 381 582 207
mobil: 731 585 468, 607 258 998
nebo na email
v-drubezzedvora@seznam.cz

PRODÁVÁME MASO ČERSTVÉ,
CHUTNÉ A V BIO KVALITĚ
VHODNÉ I PRO ALERGIKY
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