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ČERVENCOVÉ AKCE
Výstavy:
do 31. 7. Výstava fotografií
k životnímu jubileu fotografa
a umělce Vlastimila Slabého,
BM - Smrčkův dům
1. 7. - 12. 8.
Lenka Herzogová – POJĎ
textil, obrazy, Galerie Hláska,
vernisáž 1. 7. od 17.00

So 16. 7. 		
18.00
A proč ne
koncert, kemp TJ Spartak
So 16. 7. – Ne 17. 7.
27. mezinárodní festival dechových
hudeb - Kubešova Soběslav 2022
(více str. 13)

Volby do zastupitelstev
obcí a do Senátu
Pavlína Chalupská, referentka OOSM
Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu ČR na pátek
23. září a na sobotu 24. září 2022. V tomto termínu
proběhne na území našeho města rovněž místní
referendum. V případě konání II. kola senátních
voleb se toto uskuteční v pátek 30. září a sobotu
1. října 2022.
Městský úřad Soběslav je pro komunální volby registračním úřadem pro město Soběslav, a i obce
spadající do správního obvodu - Budislav, Dírná,
Dráchov, Hlavatce, Chotěmice, Katov, Klenovice,
Komárov, Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná,
Sedlečko u Soběslavě, Skalice, Třebějice, Tučapy,
Vesce, Vlastiboř a Zvěrotice.
Kandidátní listiny volebních stran s příslušnými
přílohami odevzdá zmocněnec strany k registraci
na Městský úřad Soběslav, nejpozději do úterý
19. července 2022 do 16 hodin.
Potřebné informace pro podání kandidátních
listin jsou zveřejněny na stránkách MVČR a MěÚ
Soběslav: www.musobeslav.cz/urad/volby.
Podrobnější informace budou zveřejněny v srpnové a zářijové Hlásce. V srpnové Hlásce bude
zveřejněn seznam politických stran, které podají
kandidátní listiny do voleb do zastupitelstva našeho města, v zářijovém čísle pak najdete jmenný
seznam kandidátů spolu s představením jednotlivých stran.

Akce v Soběslavi:
So 2. 7. - St 12. 7.
XIV. ročník hudebního festivalu
Setkání s hudbou v Soběslavi
(Více str. 13)
So 2. 7. 			
18.00
RETROVOX Písek
koncert, kemp TJ Spartak
Ne 3. 7.
7 – 9:30
Burza a trhy drobného zvířectva
areál chovatelů
Ne 3. 7. 			
17.00
Pohádkové odpoledne u kašny
náměstí Republiky (v případě
deště v podloubí u infocentra)
Čt 7. 7. 			
17.00
O začarovaném mlýně - pohádka,
zahrádka u KD (v případě nepříznivého počasí v loutkovém sále)
So 9. 7. 			
18.00
Kocour a přátelé
koncert, kemp TJ Spartak
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Foto: Stanislav Tošner
Čt 21. 7. 		
17.00
O selce lakomce - pohádka,
zahrádka u KD (v případě nepříznivého počasí v loutkovém sále)
Pá 22. 7. 		
21.00
Večerní prohlídky – Pověsti staré
Soběslavi III
sraz před infocentrem
So 30. 7. 		
Jazz Pilgrim
koncert na náměstí

20.00

So 30. 7. 		
16.00
Půlení léta
hudební show, DJ P. Snášel a hosté,
soutěže, kemp TJ Spartak
(více str. 12)

Úřední den notáře
JUDr. Stanislav Hroch

Středa 13. 7. a 27. 7.

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

11. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 24. května 2022.
Usnesení č. 11/139/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Chytré střechy, s. r. o., Dobronín, na
likvidaci dřevokazného hmyzu a sanaci
střešní konstrukce v Rožmberském domě
v Soběslavi za cenu 229.120 Kč + DPH.
Usnesení č. 11/140/2022
Rada města souhlasí s vyřazením služebního automobilu zn. Škoda Roomster, rok
výroby 2007, inventarizační číslo 2155,
z majetku města z důvodu havárie.
Rada města souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy mezi městem Soběslav a Autoservisem Jindra, s. r. o., Soběslav, na pořízení staršího osobního automobilu pro
potřeby MěÚ zn. Škoda Fabia za cenu
230.000 Kč.
Usnesení č. 11/141/2022
Rada města Soběslavi souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Soběslav a Správou města Soběslavi, s.
r. o., Soběslav, na poskytnutí dotace ze
schváleného rozpočtu města na rok 2022
ve výši 1.100.000 Kč na úhradu opravy
vany bazénu na koupališti v Soběslavi.
Usnesení č. 11/142/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a OSAM TRADE, s. r. o., České Budějovice, na dodávku
a montáž osvětlení venkovního hřiště
s umělým povrchem ve sportovním areálu
v Soběslavi za cenu 192.950 Kč + DPH.
Usnesení č. 11/143/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem, České Budějovice, o poskytnutí dotace ve výši maximálně 50.000 Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní
dědictví, 1. výzva pro rok 2022, opatření
č. II Obnova drobné sakrální architektury,
na realizaci projektu s názvem „Oprava
kaplička Chlebov“. Spolufinancování města bude zajištěno ze schváleného rozpočtu
města na rok 2022.
Usnesení č. 11/144/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Pavel Mrázek, Soběslav, na realizaci
akce „Oprava kaplička Chlebov“ za cenu
163.600 Kč + DPH.
Usnesení č. 11/145/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem, České Budějovice, o poskytnutí dotace ve výši maximálně 92.000 Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní
www.musobeslav.cz

dědictví, 1. výzva pro rok 2022, opatření č.
6 Obnova pietních míst, na realizaci projektu s názvem „Válečný hrob Chlebov“.
Spolufinancování města bude zajištěno ze
schváleného rozpočtu města na rok 2022.
Usnesení č. 11/146/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
DUKÁT stavby a půjčovna, s. r. o., Veselí nad Lužnicí, na realizaci akce „Válečný
hrob Chlebov“ za cenu 109.600 Kč + DPH.
Usnesení č. 11/147/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné
zakázky mezi městem Soběslav a ČR –
ministerstvem zemědělství na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o
původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 11/148/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit směnu části pozemků p. č.
1945 a p. č. 3878 o výměře 79 m2 ve vlastnictví města Soběslav za části pozemku p.
č. 1946/10 o výměře 4 m2 ve vlastnictví Ivany a Milana Kramolišových, Tábor, vše v k.
ú. Soběslav, z důvodu majetkoprávního
vypořádání využívaných pozemků.
Usnesení č. 11/149/2022
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu ze dne
7. 6. 2017 mezi městem Soběslav a firmou Olga Redžičová, Tučapy, kterým
se prodlužuje doba nájmu nebytového prostoru na náměstí Republiky čp.
55, Soběslav I, v k. ú. Soběslav, o 5 let,
tj. od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2027.
Usnesení č. 11/150/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o nájmu pozemku mezi městem Soběslav,
panem Romanem Mixou, Soběslav, a panem Petrem Prokešem, Veselí nad Lužnicí, na pronájem části pozemků p. č. 390/1
a p. č. 3922 o výměře cca 105 m2 v k. ú.
Soběslav, které jsou ve vlastnictví města,
za účelem umístění sezónního otevřeného
posezení. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, od 1. 6. 2022 do
31. 5. 2027.
Usnesení č. 11/151/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 135/39
o přibližné výměře 80 m2 v k. ú. Vesce,
který je ve vlastnictví města Soběslav,
manželům Heleně a Radkovi Hňupovým,
Vesce, z důvodu scelení pozemků.
Usnesení č. 11/152/2022
a) Rada města souhlasí s ukončením
smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 13. 8. 2020 mezi městem
Soběslav a firmou Hana Trešlová, Soběslav,
na pronájem nebytového prostoru v domě
čp. 159 v ulici Petra Voka, Soběslav I (or-

dinace rehabilitace
v 1. patře polikliniky), dohodou k 30. 6.
2022.
b) Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy o nájmu
prostoru
sloužícího podnikání mezi městem Soběslav
a paní Zuzanou Kulhavou, Soběslav, na
pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města v domě čp. 159 v ulici Petra
Voka, Soběslav I (ordinace rehabilitace
v 1. patře polikliniky) o celkové výměře
108,1 m2 s platností od 1. 7. 2022 na dobu
neurčitou.
Usnesení č. 11/153/2022
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne
21. 1. 2022 mezi městem Soběslav a společností ENVI-PUR, s. r. o., Praha, kterým
se prodlužuje doba nájmu části pozemku
p. č. 2168/6 o výměře cca 90 m2 v k. ú.
Soběslav, který je ve vlastnictví města, do
31. 12. 2022.
Usnesení č. 11/154/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit směnu části pozemků
p. č. 2103/57, p. č. 2103/6 a p. č. 2103/472
o výměře 954 m2 ve vlastnictví města
Soběslav za části pozemků p. č. 2103/198
a p. č. 2103/470 o výměře 1 104 m2
ve vlastnictví manželů Františka Klípy,
Soběslav, a Aleny Klípové, Tábor, vše
v k. ú. Soběslav, z důvodu přípravy další
etapy stavebních pozemků v lokalitě
u sídliště Svákov.
Usnesení č. 11/155/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav,
na zadláždění okolí víceúčelového
a dětského hřiště v Nedvědicích za cenu
226.841,90 Kč + DPH.
Usnesení č. 11/156/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o stanovení podílu města na nákladech na vybudování přestupního terminálu v Soběslavi se Správou železnic,
státní organizace, Praha, v souvislosti
s realizací stavby „Přestupní terminál Soběslav“ ve výši cca 4.200.000 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 11/157/2022
Rada města souhlasí na návrh bytové
komise s přenecháním městského bytu
č. 20058004, velikosti 1+1, na adrese
Soběslav, Soběslav II, tř. Dr. Edvarda Beneše 58/32, do nájmu Eriku Burzalovi,
městského bytu č. 10112002, velikosti
2+0, na adrese Soběslav, Soběslav I, Palackého 112, do nájmu Ladislavě Chlumecké
a městského bytu č. 10103052, velikosti
1+1, na adrese Soběslav, Soběslav I, ná3
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městí Republiky 103, do nájmu Haně Váchové.
Usnesení č. 11/158/2022
Rada města jmenuje komisi pro výběr
dodavatele na zakázku malého rozsahu
„Oprava chodníků 2022“, který se bude
konat 6. 6. 2022 v 12.30 hodin na MěÚ
Soběslav, a dále na zakázku malého rozsahu „Soběslav - parkoviště Chvalovského
nábřeží“, který se bude konat 6. 6. 2022
v 13.00 hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové
• Mgr. Pavel Lintner – místostarosta
města
• Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM
• Miloš Šimek – člen ZM
náhradníci
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
• Mgr. Irena Molíková – členka ZM
• Mgr. Petr Valeš – člen RM
Usnesení č. 11/159/2022
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu „Nástavba Senior-domu v Soběslavi - vybavení
kuchyně“, který se bude konat 6. 6. 2022
v 13.30 hodin na MěÚ Soběslav, a dále na
zakázku malého rozsahu „ČOV Soběslav
- obnova vybraných částí“, který se bude
konat 6. 6. 2022 v 14.00 hodin na MěÚ
Soběslav, v následujícím složení:
členové
• Ing. Jindřich Bláha – starosta
města
• Michal Turek – člen RM
• Ing. Jiří Klíma – člen ZM
• Ing. Zina Petrásková – ředitelka S-domu
náhradníci
• Mgr. Pavel Lintner – místostarosta
města
• Mgr. Michal Pánek – člen RM
• Ing. Petr Král – člen ZM
• Ing. Hana Petrů – pracovnice MěÚ

USNESENÍ

12. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 7. června 2022.
Usnesení č. 12/160/2022
Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy lesů města Soběslavi, spol.
s r. o., za rok 2021 dle rozboru předloženého
jednatelem společnosti Ing. Petrem Matoušem. Kladný výsledek hospodaření SLMS,
s. r. o., za rok 2021 ve výši 6.526 Kč bude
převeden do sociálního fondu organizace.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Správy lesů města Soběslavi, spol.
s r. o., na rok 2022 v předloženém znění.
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Usnesení č. 12/161/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit rozpočtové opatření č. ZM
3/2022 dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru MěÚ Bc. Zuzanou
Schejbalovou.
Usnesení č. 12/162/2022
Rada města na základě výsledku
výběrového řízení jmenuje p. Václava
Novotného, Soběslav, jednatelem Správy
města Soběslavi, s. r. o., a to od 1. 2. 2023.
Usnesení č. 12/163/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města:
1. Stanovit výši odměn pro členy komisí
v souvislosti s konáním místního referenda
dne 23. a 24. 9. 2022 následovně:
a) pro předsedy a členy okrskových
volebních komisí v částce 400 Kč,
b) pro předsedu místní komise v částce
1.200 Kč,
c) pro členy místní komise v částce
1.000 Kč.
2. Uložit tajemníkovi MěÚ Ing. Radku
Bryllovi zajistit plnění úkolů spojených
s přípravou a organizací místního referenda konaného 23. a 24. 9. 2022 společně
s volbami do zastupitelstva města a volbami do Senátu Parlamentu ČR.
Usnesení č. 12/164/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej bytové jednotky
č. 374/3 včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných prostorech
ve druhém nadzemním podlaží domu
čp. 374 v ulici Na Ohradě, Soběslav II,
p. Zdeňku Bočánkovi, Sezimovo Ústí, za
cenu 2.590.000 Kč, který se stal vítězem
výběrového řízení.
Usnesení č. 12/165/2022
Rada města souhlasí s programem 20.
zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se uskuteční v úterý 28. 6. 2022 od
18:00 hodin v zasedací místnosti v budově
čp. 1/I (stará radnice) na náměstí Republiky v Soběslavi:
Zahájení
• Doplnění kontrolního výboru
• Změna č. 3 rozpočtu města na rok
2022
• Místní referendum – stanovení
odměn pro členy komisí
• Poskytnutí daru HZS JčK
• Majetkové převody
• Různé
Usnesení č. 12/166/2022
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku „Oprava chodníků
2022“, které se uskutečnilo 6. 6. 2022 na
MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma

DV stav, s. r. o., České Budějovice, za cenu
886.650 Kč + DPH.
Usnesení č. 12/167/2022
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku „Soběslav - parkoviště
Chvalovského nábřeží“, které se uskutečnilo 6. 6. 2022 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
DV stav, s. r. o., České Budějovice, za cenu
386.686 Kč + DPH.
Usnesení č. 12/168/2022
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na zakázku „Nástavba Senior-domu
v Soběslavi - vybavení kuchyně“, které se
uskutečnilo 6. 6. 2022 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma IN-GASTRO, s. r. o., Tábor, za cenu
802.264 Kč + DPH.
Usnesení č. 12/169/2022
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku „ČOV Soběslav
- obnova vybraných částí“, které se uskutečnilo 6. 6. 2022 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Čevak, a. s., České Budějovice, za cenu
1.987.948 Kč + DPH.
Usnesení č. 12/170/2022
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 k pojistné smlouvě mezi městem
Soběslav a Generali Českou pojišťovnou,
a. s., kterým dochází k navýšení pojistného
v roce 2022 o částku 7.380 Kč a o 12.950
Kč v roce 2023 z důvodu revize hodnot
nemovitostí města uvedených v pojistné
smlouvě.
Usnesení č. 12/171/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou TIP
– N+V, s. r. o., Soběslav, na provedení instalatérských a topenářských prací v ubytovnách sportovního areálu v Soběslavi
za cenu 130.000 Kč + DPH v souvislosti
s možností poskytnutí ubytování uprchlíkům z Ukrajiny.
Usnesení č. 12/172/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit směnu části pozemků
p. č. 3424/1, p. č. 3423, p. č. 3182/1
a p. č. 3812/1 o výměře 271 m2, ve vlastnictví města Soběslav, za část pozemku
p. č. 4022/6 o výměře 16 m2, ve vlastnictví Milana Valenty, Klenovice, vše
v k. ú. Soběslav, z důvodu majetkoprávního
vypořádání využívaných pozemků.
Usnesení č. 12/173/2022
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 17. 7.
2017 mezi městem Soběslav a společností
DAMVEL JH, s. r. o., Řípec, kterým se prodlužuje doba nájmu nebytového prostoru
v ulici Protifašistických bojovníků čp. 134,
Soběslav I, o 2 roky, tj. od 1. 6. 2022 do 31.
5. 2024.
www.musobeslav.cz
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Výbor pro rozvoj
PZ Soběslav
informuje občany
Výbor pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav informuje
k tématu posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Dne
10. června 2022 podal oznamovatel PZ Soběslav 1 s.r.o.
a PZ Soběslav 2, s.r.o., v zastoupení firmy Exprin Property, s.r.o., na Krajském úřadě Jihočeského kraje záměr
„Průmyslová zóna Soběslav“ k posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Obsahem posouzení EIA jsou vlivy
na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí. Posouzení EIA je jeden z nejdůležitějších legislativních
kroků, do kterých se může zapojit každý občan. Investorovi nastaví možnosti využití daného území a zároveň
limity jeho záměru. Kladné stanovisko umožní investorovi
pokračovat v navazujících stavebních řízeních. Nyní nastává čas zapojit se do procesu připomínkování, kterého se
může účastnit každý občan. Připomínky je nutné zaslat
do 10. 7. 2022 na Krajský úřad Jihočeského kraje.
Výbor pro rozvoj PZ Soběslav nabízí podporu v procesu
formulace připomínek. Kontaktovat ho můžete na e-mailu:
vyborpz@musobeslav.cz.
Připomínky v procesu EIA můžete zaslat prostřednictvím elektronického formuláře, jehož adresa je zveřejněna
na webu města: www.musobeslav.cz/prumyslova-zona/.
Jestliže preferujete tištěný formulář pro podání připomínek, můžete si ho vyzvednout v Infocentru města Soběslavi na náměstí Republiky čp. 1.
Více informací naleznete na adrese www.musobeslav.cz
/prumyslova-zona.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav
Město Soběslav vyhlašuje v souladu s § 7 zákona 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů výběrové řízení na obsazení místa vedoucího odboru
výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Soběslavi.
Druh práce: zajištění činnosti odboru výstavby a regionálního rozvoje včetně speciálního stavebního úřadu – silniční hospodářství,
památkové péče a územního plánování, provádění vyvlastňovacího
řízení.
Místem výkonu práce je MěÚ Soběslav, náměstí Republiky 55/I,
Soběslav.
Kvalifikační předpoklady pro vznik pracovního poměru
(§ 13a odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb.):
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském
studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
• vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a dva roky praxe
v oboru stavebnictví, nebo
• střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví
a tři roky praxe v oboru stavebnictví.
Další předpoklady:
• splnění předpokladů pro vznik prac. poměru úředníka dle
§ 4 zák. č. 312/2002 Sb.,
• zkušenosti s fungováním veřejné správy,
• schopnosti řízení kolektivu,
• práce s PC, uživatelská znalost programů MS Office,
• řidičský průkaz skupiny B.
Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození,
• státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících
se správních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u
cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením,
• lustrační osvědčení (nepředkládají osoby nar. po 1.12.1971),
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Předpokládaný nástup dle dohody.
Platové zařazení: dle NV č. 341/2017 Sb., v platném znění
– 11. platová třída.
Uchazeči o místo vedoucího odboru musí podat písemnou přihlášku na podatelnu Městského úřadu nebo elektronickou poštou na
centrální adresu úřadu nejpozději do 18. 7. 2022. Bližší informace
u tajemníka MěÚ Ing. R. Brylla, e-mail: bryll@musobeslav.cz.

www.musobeslav.cz
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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

Městská věž otveřena
Michaela Pimperová
V červenci a srpnu bude každý den zpřístupněna městská věž u kostela sv. Petra a Pavla.
Navštívit ji můžete od 9 do 17 hodin. 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 srpna 2022
nahlásit v infocentru, nebo je poslat na e-mail:
infocentrum@musobeslav.cz.

Foto: A. Motejl

Ošetření stromů

Radek Bryll,
tajemník MěÚ Soběslav

Ve čtvrtek 16. června proběhlo za
pomoci Hasičského záchranného
sboru Jihočeského kraje ošetření
stromů v areálu letního koupaliště
spočívající v prořezu stromů a odstranění suchých větví. Za poskytnutí potřebné techniky děkujeme.
6

• 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

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Ing. Radek Bryll, tajemník Městského úřadu v Soběslavi
Město Soběslav vyhlašuje výběrové
řízení podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 Sb. na obsazení místa
pracovníka sociálně zdravotního
odboru Městského úřadu v Soběslavi – sociálně právní ochrana dětí.
Místo výkonu práce: MěÚ Soběslav
Předpoklady:
- státní občan ČR (popř. cizí státní
občan s trvalým pobytem v ČR),
- dosažení věku 18 let se způsobilostí k právním úkonům,
- bezúhonnost.
Jiné požadavky:
- vzdělání odpovídající požadavkům § 110 odst. 4 zák.
č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách,
- schopnost komunikace,
- znalost práce s PC – WORD,
EXCEL, Internet,
- praxe v oboru výhodou.
V písemné přihlášce uvede uchazeč
tyto náležitosti:
- jméno, příjmení, titul,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu nebo
číslo dokladu o povolení k po-

bytu, jde-li o cizího státního
občana,
- datum a podpis
a dále doloží:
• životopis, ve kterém uvede údaje
o dosavadních zaměstnáních a o
odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních
činností,
• výpis z evidence rejstříků trestů
ne starší tří měsíců, u cizích
státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Platové zařazení: dle NV
č. 341/2017 Sb. v platném znění
– 10. platová třída.
Přihlášky je možné podat písemnou formou nejpozději do 22. 7.
2022 na adresu Městského úřadu
v Soběslavi – náměstí Republiky
čp. 59/I, Soběslav.
Bližší informace podá tajemník MěÚ
v Soběslavi Ing. Radek Bryll,
tel. č. 381 508 121.
Předpokládaný termín nástupu:
1. 9. 2022 nebo dle dohody

www.musobeslav.cz
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Rekonstrukce kostela sv. Víta se blíží
Michaela Nováková, redakce
V létě bude zahájena rekonstrukce
kostela sv. Víta, v rámci které
má být opravena střecha a nosné
sloupy z důvodu statického zajištění historické památky.
Rekonstrukce proběhne ve fázích.
První etapa obnovy bude zahrnovat opravu tesařských konstrukcí
pod krytinou směrem od západního
štítu, krytina bude posléze vrácena.
Po dokončení střechy bude obnova
pokračovat opravou kamenných
sloupů uvnitř objektu, do kterých
je zaklenutá loď. Tyto sloupy byly

vlhkostí a minulými opravami degradovány a jsou hlavní příčinou
vedoucí k rekonstrukci objektu.
Termín zahájení stavebních prací
je závislý na včasném zajištění materiálu a nelze ho s jistotou určit,
předpokládaný termín je začátek
července.
I když bude objekt po dobu rekonstrukce oplocen, stavba nebude
představovat žádná omezení pro
chodce a cyklisty. Průchozí zůstane jak cesta vedoucí z parku před
kostelem na náměstí Republiky, tak
zadní přístupová cesta k rodičovskému centru Sobík.

Stavební práce ve městě budou pokračovat i v létě
Michaela Nováková, redakce
V Soběslavi nadále pokračují některé
velké investiční akce. Jiné akce velkého či malého rozsahu se připravují.
V červnu nadále pokračovaly práce na
nástavbě senior-domu a rekonstrukci
výpravní budovy. V senior-domě probíhaly různé dokončovací práce. Byly
dokončeny obklady, malovaly se stěny, osazovaly se zařizovací předměty
(umyvadla, vany aj.) a probíhala instalace protipožárních dveří v celém objektu.
Dále byl uveden první výtah do zkušebního provozu a nainstalován druhý výtah v objektu. Dokončují se balkony na
jižní straně budovy. Začaly také práce
na obnově kotelny, které budou pokračovat i během letních měsíců.
Výpravní budova v červnu dostala hrubou omítku, kterou bylo nutné provést
ve větším rozsahu, než bylo původně
předpokládáno. Následně na ní byly
vytvořeny ozdobné reliéfy. Povrchová úprava by měla být započata ještě
v červnu a v červenci mají probíhat dokončovací práce na fasádě. Pravděpodobně v srpnu se pak bude pokračovat
povrchovými a parkovými úpravami
na volné ploše na jižní straně budovy.
V interiérech se v červnu osazovaly zařizovací předměty včetně sanitárního
zařízení na veřejných toaletách, které
byly nově přesunuty do budovy. Dále se
dodělávaly nebytové prostory v prvním
patře a vytápění.
Na začátku července by měly být zahájeny práce na realizaci nového autobusového terminálu. Stavební práce
budou rozděleny do více etap. V rámci
první etapy dojde k demolici skladowww.musobeslav.cz

vé budovy podél železnice a na jejím
místě bude vystavěn nový dopravní
přestupní terminál se stáním pro autobusy. Pokud se vše bude dobře vyvíjet,
tato stavba by měla být dokončena do
termínu zprovoznění první koleje na
trati, tj. 12. září 2022. Až po dokončení
terminálu na něj bude převeden provoz
autobusů, stávající autobusové nádraží
bude zrušeno a v rámci další etapy začne výstavba nového parkoviště. Různé etapy stavby budou provázet určitá
omezení v ulicích Kadlecova, 28. října
a Riegrova, které budou na několik týdnů neprůjezdné. Okrajově bude také
zúžen prostor prvního nástupiště v železniční stanici z důvodu bouracích
prací budovy skladiště. O vývoji stavby
a případných aktuálních omezení s ní
souvisejících budeme průběžně informovat na webových stránkách města
a ve zpravodaji.
Dále pokračuje rekonstrukce chodníků v ul. Petra Voka, která bude z důvodu technických komplikací a většího
rozsahu prací dokončena zřejmě až na
začátku července. Začátkem července
má být zahájena oprava chodníků v ulici
Na Pískách (kterou bude doprovázet
i oprava komunikace) a v ulici Žižkova.
V konkrétních úsecích ulic Havlíčkovo
nábřeží, Na Veselce, Na Petříně,
U Svákova, Na Ohradě a Slovenská
u garáží nedaleko areálu chovatelů bude
v průběhu srpna probíhat oprava zpevněných povrchů. S těmito stavebními
pracemi mohou souviset omezení silničního provozu a aktuálně o nich budeme informovat zejména na webových
stránkách města. V červenci by měla být
zahájena výstavba sedmi parkovacích

míst na Chvalovského nábřeží.
Ve sportovním areálu v objektu zimního
stadionu a sokolovny probíhá rekonstrukce ubytoven.
V městské části Chlebov projde obnovou válečný hrob a v plánu je také oprava
kapličky, v Nedvědicích pak úprava
okolí víceúčelového hřiště.

Sklad v ulici Riegerova bude zbourán.
Na jeho místě bude postaven nový
autobusový přestupní terminál.

Dále pokračují stavební práce na rekonstrukci výpravní budovy, foto: archiv
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Je smutno bez tebe žít,
nemá kdo poradit,
potěšit,
díky za to,
čím jsi pro nás byla,
za každý den,
který jsi pro nás žila.

Narození:
-

Natálie Pečená
Malvína Kunešová
Eduard Hotěk
Sebastian Kákona
Alex Lukas Houdek

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

Úmrtí:
-

Svatopluk Rajt
Pavel Čermák
Marie Novotná
Jana Frídová
Růžena Řehořová
Miloš Vlach
Ladislava Kutilová
Ivanka Balounová

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Děkuji všem, kteří se přišli dne
10. dubna 2022 naposledy
rozloučit do evangelického
kostela s mojí sestrou, paní
Alenou Kubartovou, rozenou
Líkařovou, která byla členkou
sboru staršovstva tohoto kostela
pod vedením faráře p. Dračky.
Poděkování též patří pěveckému
sboru Novita, který se zpěvem
rozloučil se svou dlouholetou
členkou z kůru kostela.
Vřelé díky, bratr Jaroslav Líkař
s manželkou

Děkujeme za cestu, kterou
jsi šel s námi. Děkujeme
za ruku, která nám
tak pomáhala.
Děkujeme za to, že jsi byl!
Dne 25. června 2022
uplynulo sedm 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.

Jak tiše žila, tak tiše
odešla. Skromná ve svém
životě, velká ve své lásce
a dobrotě.

Dne 30. 8. 2022 uplyne
15 let, co nás navždy
opustila naše drahá
maminka a babička paní
Marie Bártová.
S láskou vzpomíná rodina
Liškova a Bártova.

Dne 28. 7. 2022 uplyne
11 let, kdy nás opustila
Ivana Pavlátová
ze Soběslavi.
Kdo jste ji znal,
děkujeme za tichou
vzpomínku.
Syn Daniel, dcera
Kateřina, maminka Marie
Dne 14. července 2022
by se moje maminka,
paní Božena
Chramostová ze
Soběslavi, dožila 90 let.
S velkou úctou a láskou
vzpomíná syn Miroslav.

Galerie Hláska vystavovala obrazy Šárky Coganové
Michaela Nováková, redakce
V pátek 10. června se uskutečnila první
letošní vernisáž výstavy v historických
prostorech gotické věže Hláska. Obrazy
malířky, grafičky a pedagožky Šárky
Coganové zde byly k vidění do 30. 6.

Návštěvnost akce byla ovlivněna konáním jiných akcí v témže dni a o víkendu, milovníci
umění si však vernisáž nenechali ujít.

Vernisáž uvedl kurátor výstavy Vlastimil
Slabý, který k autorce obrazů sdělil: „Mám
radost, že přijala moji nabídku a přijela
k nám vystavovat až z Jablonce nad Nisou,
za což jsem jí velice vděčen. Když jsme instalovali výstavu, zjistili jsme, že je krásná,
a mám z ní velkou radost. Uvidíte sami, že
prostor a díla korespondují a je to opravdu
moc hezké.“
Na vernisáži promluvil také Vladimír Šavel,
člen Asociace jihočeských výtvarníků, který
autorku výstavy odborně představil návštěvníkům. K dispozici byl také katalog shrnující
život a dílo Šárky Coganové.
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Daniel Abazid,
vedoucí Blatského muzea

ZVEME VÁS VŠECH DO NAŠICH
OBJEKTŮ!
Po celé léto 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 také ve Weisově domě ve Veselí nad Lužnicí. Do našich muzeí zveme i ukrajinské
uprchlíky, kterým nabízíme vstup zdarma.
NOVÉ EXPOZICE VE WEISOVĚ
DOMĚ
Ve čtvrtek 23. 6. jsme slavnostně otevřeli
Weisův dům ve Veselí nad Lužnicí s novými stálými expozicemi. Většina sálů
zrekonstruovaného objektu patří kulturně
historické expozici Život ve městě, která
představuje 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.
K nejvzácnějším exponátům patří sakrální
gotické obrazy a plastiky, kolekce starožitných hodin, cechovní pokladnice, historická jízdní kola anebo lovecké zbraně.
Většina vystavených sbírkových předmětů
prošla náročným restaurováním a jejich
instalaci v novém výstavním mobiliáři doplňují interaktivní obrazovky s fotogaleriemi a také s tematickými hrami pro dětské

návštěvníky. Drobná expozice Karel Weis
a Blata v muzejní hale přibližuje životní
osudy a dílo hudebníka, hudebního skladatele a sběratele jihočeských lidových písní,
jehož jméno dům nese. Návštěvníci se tu
mohou zaposlouchat do Weisových skladeb i lidových písní. Milovníkům železnice
všech generací je určeno modelové kolejiště železničního uzlu Veselí n. L. a pamětihodností Táborska, které je doplněno
o informace z železniční historie regionu.

PROMĚNLIVÁ ROVNOVÁHA
BARBORY BLAHUTOVÉ
A FRANTIŠKA SVÁTKA
Do Weisova domu ve Veselí nad Lužnicí
Vás zveme i na první výstavu tamní letošní
sezóny. Pod názvem Proměnlivá rovnováha chceme představit tvorbu Barbory Blahutové a Františka Svátka, kteří žijí a tvoří
v nedaleké Vlastiboři. Paní Blahutová je
současně rodačkou přímo z Veselí nad Lužnicí, zatímco pan Svátek pochází z Tábora.
Uměleckou dvojici spojuje, kromě společného života, analogie témat jejich volné
tvorby. Typickými motivy jsou voda, vítr,
tvar a světlo. Výstava ukáže průřez jejich
tvorbou od druhé poloviny 20. století do
současnosti. V případě Barbory Blahutové

půjde o koláže a asambláže z neobvyklých
materiálů (suché listy, rozbité sklo, kartony
atd.), které zasazuje do čistých ploch dávajících předmětům nový smysl a hodnotový rozměr. František Svátek vystaví své
kinetické vodní objekty, které ho proslavily u nás i v zahraničí. Výstava tak bude
umístěna nejen v nové galerii v 1. patře
Weisova domu, ale vůbec poprvé také na
zrekonstruovaném dvoře objektu, který je
příjemnou zelenou oázou v bezprostřední blízkosti náměstí. Výstavu otevřeme
vernisáží v pátek 1. 7. v 17:00, k vidění
bude až do 31. 8. 2022. K dispozici bude
i katalog výstavy, připravený k její loňské
táborské premiéře.
FOTOGRAFIE VLASTIMILA
SLABÉHO
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 jsme otevřeli
3. 6. 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 je jeho tvorba představena jak
v širokém spektru fotografických metod, tak
v bohaté škále témat, která se stala cílem
fotografova objektivu. Výstava potrvá do
31. 7. a doprovází ji katalog z naší edice
věnované regionálním výtvarným umělcům. Přijďte se podívat!

10. muzejní noc v Soběslavi patřila netopýrům
Michaela Nováková, redakce
Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad
Lužnicí pozvalo v pátek 10. června na
Desátý ročník muzejní noci do Rožmberského domu.
V rámci muzejní noci se mohli návštěvníci
bohatě seznámit s některými druhy netopýrů
a jejich životem díky spolupráci s Českou
společností pro ochranu netopýrů.
Zástupkyně organizace Jana Křemenová
dětem i dospělým poutavě přednesla obecné informace o netopýrech, jejich životě
a způsobech dorozumívání, získávání informací aj. Organizace má ve své péči živé
netopýry velké, kteří jsou handicapovaní,
nemohou létat a vrátit se do přírody. Ochočené jedince si mohli návštěvníci prohlédnout a pohladit. Na zahradě Rožmberského
domu nechyběly ani různé tematicky zaměřené a zábavné aktivity pro děti.

www.musobeslav.cz

Netopýři představovali atrakci největší,
avšak nikoliv jedinou, kterou letošní muzejní noc nabídla.
Návštěvníci si mohli projít také celý muzejní dům včetně stálé přírodopisné expozice „Příroda Táborska“ nebo expozice
„Soběslav – město pětilisté růže“ věnované
dějinám města a posledním Rožmberkům.
Od 19 h pozval návštěvníky Petr Zbytovský
na komentovanou prohlídku současné výstavy „Savci Táborska“, kde si mohou lidé
prohlédnout na Táborsku žijící savce v životní velikosti. Exponátem roku zde vystaveným je mýval severní jakožto nový druh
fauny Táborska. Nejcennějším exponátem
ve výstavní síni je za sklem umístěný rys.
Muzejní noc byla zakončena po 21. hodině
stezkou k Černovickému potoku, kde mohli
zájemci sledovat netopýry ve volné přírodě
za pomoci ultrazvukového detektoru.
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Blatské muzeum zve na jubilejní
výstavu obrazů Vlastimila Slabého
Michaela Nováková, redakce
Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí n. L. pořádá retrospektivní výstavu
děl fotografa a umělce Vlastimila Slabého, která se koná u příležitosti jeho
životního jubilea. Tvorba autora se vrátila do interiéru výstavního sálu Smrčkova domu poprvé po deseti letech.
Vernisáž se konala v pátek 3. června od 17
hodin na zahradě Smrčkova domu a těšila
se vysoké návštěvnosti. Úvodního slova se
ujal vedoucí Blatského muzea v Soběslavi
a Veselí n. L. Daniel Abazid, který všechny
uvítal a autorovi předal květiny.
Poté promluvila kurátorka Líza Faktorová,
která návštěvníky krátce seznámila s výstavou. Spolupráci s V. Slabým označila za
neformální a příjemnou a přípravu výstavy
za velmi intuitivní: „Jak jsem se tvorbou
postupně probírala, vyplynuly mi z toho
dvě základní linie fotografií V. Slabého,
které jsem se vám rozhodla představit.“
Zmínila, že první z nich zahrnuje tvorbu,
která je Soběslavským občanům nejspíš
známější. Jedná se zejména o pečlivě a trpělivě komponovaná zátiší, černobílé kla-

Sherlock Holmes
a Zrození zla
Michaela Nováková, redakce
Kulturní dům města Soběslavi pozval
veřejnost v sobotu 11. června na detektivní divadelní hru pod širým nebem.
V pomyslném amfiteátru v příjemné atmosféře parku u věže Hláska se konala
divadelní komedie Zrození zla s Sherlockem Holmsem v hlavní roli. Hru zahrál suchdolský divadelní spolek SUD,
jehož jedinečností je, že je doprovázen
živou hudbou.
Divadlo ozvláštnily světelné efekty, díky
kterým se muselo konat až po setmění.
Počasí se vydařilo. Jediné, co příchozím chybělo k dokonalosti, byla sklenka
dobrého moku.
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sické fotografie a všechny techniky, které
V. Slabý za svou dlouhou kariéru zkouší,
k nimž se vrací a pro něž je typická zejména trpělivost a čekání na správný okamžik. Druhou linii tvoří fotografie focené
ve velmi přirozeném prostředí, většinou
exteriéru, dále různá zátiší a série fotografií z města, zejména z Prahy 90. let, které
spojuje rychlost, postřeh a smysl pro
to „vidět“ danou věc. Obě tyto linie přitom
vystihuje slovo „pomíjivost“.
Na závěr dostal prostor jubilant Vlastimil
Slabý. O minulosti nehovořil, zmínil se ale
o výzvách, které mu nachystala budoucnost: „Nyní mi život klade k nohám další
životní etapu, která je ozdobená krásnou
kulatou číslicí, nemá žádné hrany a já rád
tuto lákavou nabídku přijímám. Už nyní
vím, že tou cestou nebude dálkový ovladač
na televizi, ale tato bedýnka. V ní jsou ty
nejjednodušší nástroje k další tvorbě a můj
ateliér může tak být všude se mnou.“
Ta bedýnka byla na vernisáži přítomná, co
přesně se v ní nacházelo, jsme se ale nedozvěděli. Jak V. Slabý naznačil, své tajemství možná vydá opět za 10 let při další výstavě ve Smrčkově domě, která odhalí díla

za její pomoci stvořená.
Vernisáž hudebně doprovodilo dámské
kvarteto složené z muzikantek, které jsou
známé také z táborského symfonického
orchestru Bolech. Ve zrekonstruovaných
interiérech Smrčkova domu bylo pro návštěvníky na posilnění připraveno lahodné občerstvení a sklenka kvalitního vína.
Akci provázelo slunečné počasí, které
vyčarovalo příjemné klima nejen pro
vzájemnou výměnu dojmů z výstavy,
ale i pro kus řeči.
Blatské muzeum k výstavě připravilo katalog v rámci edice věnované regionálním
umělcům, který finančně podpořilo město
Soběslav. Grafickým autorem ediční řady
katalogů je Vlastimil Slabý. K dostání je na
pokladně Smrčkova domu.
Výstavu si můžete prohlédnout do 31. července.

V červnu náměstí ožilo tancem
Michaela Nováková, redakce
Ve středu 15. června vystoupilo na náměstí Republiky taneční studio United
Movement.
Návštěvníkům tanečnice předvedly řadu
profesionálních choreografií doprovázených působivou hudbou. V úvodu malá
juniorská jazzová skupina zatančila choreografii Higher, dále následovala například dětská choreografie Before we go
to sleep za využití bílých stolků jako rekvizit, Indestructible nebo Tears of gold
v podání juniorek a Bleeding love a Free
odtančené hlavní věkovou skupinou.
Vystoupení se odehrálo na provizorním
tanečním parketu na rozlehlé ploše náměstí Republiky pod širým nebem a přišla jej podpořit řada milovníků tance, rodičů i kolemjdoucích. Akci doprovodilo
červnové slunečné počasí, kdy teploty ve
stínu okolo 17 h dosahovaly až 26 stupňů
a klima na náměstí bylo opravdu letní. Tanečnice ale přesto podaly skvělý výkon.
Organizátoři závěrem poděkovali všem
návštěvníkům, kteří se přišli podívat,
a dále Kulturnímu domu města Soběslavi
za spolupráci, městu Soběslav za finanční
příspěvek a rodičům tanečnic za trpělivost a podporu.

Dobré občerstvení a drink na příjemné
svlažení nabídl místní SoStánek.

www.musobeslav.cz
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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

POKLADNA UZAVŘENA
25. 7. – 14. 8. 2022
Program:
Pátek 1. 7. 		
17.00
Vernisáž – Lenka Herzogová – POJĎ
textil, obrazy, Galerie Hláska

Sobota 16. 7. – neděle 17. 7.
27. mezinárodní festival dechových
hudeb - Kubešova Soběslav 2022

Sobota 2. 7. - středa 12. 7.
XIV. ročník hudebního festivalu
Setkání s hudbou v Soběslavi

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 60 Kč

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 60 Kč

Letní kina v Soběslavi – program www.kinosobeslav.cz

Připravujeme na srpen:
Čtvrtek 18. 8. 		
17.00
Větrná pohádka
Teátr P. Šmída, pohádka, zahrádka
u KD (v případě nepříznivého počasí
v loutkovém sále), vstupné dospělí
70 Kč a děti 60 Kč
Čtvrtek 25. 8. 		
17.00
O kůzlátkách
Divadlo Kejkle, pohádka, zahrádka

u KD (v případě nepříznivého počasí
v loutkovém sále), vstupné dospělí
70 Kč a děti 60 Kč
Pátek 26. 8. 		
20.00
NEZMAŘI – KONCERT, terasa městské
knihovny (LK Terasa),
v případě nepříznivého počasí
velký sál KD

Informace o pořadech a aktuálním dění v KD Soběslav: www.kdms.cz

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 (8 x sobota od 18 – 21 hod.,
2 x 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.
www.musobeslav.cz
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Prohlídky města Soběslavi
(červenec a srpen 2022)

Michaela Pimperová, infocentrum
Od soboty 2. 7. do neděle 28. 8. vás zveme na komentované
prohlídky kostelů a Rožmberského hradu denně v 11, 13 a 15
hodin. Sraz před každou prohlídkou je v infocentru (náměstí
Republiky 1, tel. 601 339 095). Prohlídky se konají v min. počtu
dvou návštěvníků.
Večerní prohlídky – Pověsti staré Soběslavi III
22. 7. a 12. 8.
Začátek ve 21 h před infocentrem, pěší trasa městem, délka
prohlídky cca 1 – 1,5 h, při dešti se prohlídky nekonají,
vstupné dobrovolné.
Zveme vás na oblíbené večerní prohlídky městem, kterými vás
provedou opět historické postavy spjaté se Soběslaví. Vyslechnete
si pověsti týkající se založení Soběslavi, staré radnice, městské věže a hlásných, kteří na ní žili. Přijměte proto pozvání
k putování setmělým a tajemným městem.

Foto: archiv

Prázdninová otevírací
doba knihovny

Otevírací doba
Galerie Hláska

(1. 7. - 31. 8. 2022)

(od 1. 7. - 29. 7.)

Po
Út
St
Čt
Pá
So

12

Zavřeno
9 - 12,
9 - 12,
9 - 12,
9 - 12,
9 - 12

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

Po
Zavřeno
Út
9 - 12,
St
9 - 12,
Čt
9 - 12,
Pá
9 - 12,
So
9 - 12,
Ne		

13 - 17
13 - 17
13 - 17
13 - 17
13 - 17
13 - 17
www.musobeslav.cz
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MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
KUBEŠOVA SOBĚSLAV
SOBĚSLAV, NÁMĚSTÍ
Sobota 16. 7. 2022

SOBĚSLAV, NÁMĚSTÍ
Neděle 17. 7. 2022

13.00
13:30
15.00
16.30

10.00 Černovická dechovka, kapelník Jaroslav Řeháček
10.55 Úhlavanka, kapelník Jan Červený
12.00 Krajanka, kapelník Václav Hlaváček
12.00 - 13.00 Přímý přenos do vysílání Českého rozhlasu ČB
13.30 Seniorenmusikkapelle der Bezirkes Perg
kapelník Karl Grufeneder
15.00 Jižani, kapelník Miroslav Dvořák
16.30 Túfaranka, kapelník Jan Bílek
18.05 Veselka, kapelník Ladislav Kubeš
18.30 Všechny dechové hudby společně zahrají za řízení Haralda Sandmanna (Německo), Karla Grufenedera (Rakousko) a Gerharda Sulyoka (A) skladby: Borkovická
polka (L. Kubeš/Jiří Vostrovský, Moje česká vlast (upravil L. Kubeš, text: Zdeněk Beneš) a Od Tábora až k nám
(upravil L. Kubeš, text: lidový)

18.00
19.30
21.00
22.30

Dětský folklorní soubor Ráček, vedoucí Dana Moravcová
Lučanka, kapelník Petr Vochyán
Friedl´s Böhmische, kapelník Bernd Tröbinger
Budvarka, kapelník Vít Zuzák,
umělecký vedoucí Zdeněk Radkovič
Weinbergermusikanten, umělecký vedoucí Hans
Wetzler(D)
Vysočinka, kapelník Tomáš Vodrážka
Veselka, kapelník Ladislav Kubeš
Lácaranka, kapelník Pavel Svoboda

Program uvádějí Karel Hegner a Ivan Radosta.

Koncert v Borkovicích

začátek ve 14.00
Koncert v rodišti hudebního skladatele Ladislava Kubeše st.
14.00 Veselka, kapelník Ladislav Kubeš
Seniorenmusikkapelle des Bezirkes Perg, kapelník Karl
Grufeneder (A)
Weinbergermusikanten, umělecký vedoucí Hans 		
Wetzler (D)

Program uvádějí Kateřina Hálová a Lenka Rybáčková.

XIV. ročník festivalu Setkání s hubou
Koncert lektorů soběslavských
hudebních kurzů
SO 2. 7. I 19.00
kostel sv. Víta + kulturní dům
Collegium Marianum: Hudba
pro krále slunce
NE 3. 7. I 19.00
kostel sv. Víta
T. Víšek, K. Berková, P. Tesařová: Chvála houslí
ÚT 5. 7. I 19.00
kulturní dům
Leoš Čepický & Petr Saidl: Večer pro deset strun
ST 6. 7. I 19.00
kostel sv. Marka
Shannon: Za hudbou smaragdového ostrova
ČT 7. 7. I 19.00
terasa městské knihovny

Domácí výroba aneb pecky všecky
PÁTEK 8. 7. I 19.00
Městské koupaliště Soběslav
Dan Bárta & Jaroslav Friedl
SO 9. 7. I 19.00
kulturní dům
1. koncert účastníků kurzů
NE 10. 7. I 19.00
kostel sv. Víta
Hudební matiné
PO 11. 7. I 11.00
koncertní sál ZUŠ
Nocturno: Hudební
setkání při svíčkách
PO 11. 7. I 21.00
kostel sv. Víta
2. Koncert účastníků kurzů
ÚT 12. 7. I 18.00
kulturní dům

Daniel Bárta
Foto: Peter Ganzglück

Absolvent 2. cyklu ZUŠ Soběslav Vojtěch Ženíšek děkuje všem, kteří jej přišli podpořit na jeho absolventský koncert ve středu 22. 6.
do kulturního domu. Vytvořili jste tak krásnou atmosféru, a díky ní jsem s příjemným pocitem ukončil své studium na zdejší umělecké
škole.
www.musobeslav.cz
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Co kdyby na Pražském hradě nesídlil
president, ale královská rodina
Michaela Nováková, redakce
Soběslavská rodačka Lenka Hrušková žije
v USA na Manhattanu a ve svém volném
čase se aktivně věnuje psaní. Knihy vydává
pod pseudonymem Lena Valenová. Mezi
její prvotinu patří série Moře nálezů a ztrát,
jejíž první díl vyšel v roce 2016. Doposud
vydala šest knih, z nichž jedna je interaktivní
a čtenáři mohou hlasováním on-line částečně
ovlivnit její děj. Nejnovější dílo má vyjít letos
v červenci a zavede nás do kruhů pomyslné
královské rodiny žijící na Pražském hradě.
Více informací nejen o knize a psaní nám autorka odhalila v rozhovoru na této straně.
Tentokrát jste zvolila nevšední téma. Kde se
vzal nápad dosadit na Pražský hrad královskou rodinu?
K napsání příběhu o alternativní realitě na Pražském hradě přispěla z velké části moje průvodcovská léta v Praze. Kdysi jsem areálem Hradu
provázela turisty a moc ráda na tu dobu vzpomínám. K samotnému nápadu „co kdyby na
Pražském hradě nesídlil prezident, ale královská
rodina“ mě ale přivedl můj španělský muž, který
vyrostl v konstituční monarchii. Během pětiletého pobytu v Londýně jsem navíc sama zažila
nejen královské zásnuby, svatbu, narození nového dědice, ale také např. oslavy diamantového
výročí královny Alžběty II. na anglickém trůně.
Námět na českou královskou rodinu mě nadchnul natolik, že jsem první verzi rukopisu sepsala
během newyorského lockdownu na jaře 2020,
a čtenáři se do nového příběhu začtou už v létě.
Inspirovali Vás při psaní nějaké skutečné královské rodiny?
Pouze okrajově. Vzhledem k rodinné vazbě mám
přehled o událostech ve Španělsku, kde v minulých letech proběhla nejen generační výměna
panovníků, ale také šíření různých afér tamní
královské rodiny. Každá evropská monarchie je
něčím specifická, na druhou stranu role panovníka je velmi podobná té prezidentské. Od Španělska, přes Benelux po Skandinávii navíc vyrůstá
nová generace královských potomků, takže vzorů pro moje postavy jsem měla naštěstí dostatek.
Promítá se Váš charakter nebo charakter lidí
kolem Vás do Vašich postav?
Jen velmi zřídka a zcela neúmyslně. Předlohou
pro moje knižní postavy nebývá pouze jeden
konkrétní člověk. Moji hrdinové jsou poskládaní
z různých osob s velkou dávkou přidané fikce.
Sama bych se v mnohých situacích zachovala
jinak než hrdinky mých knih, a to je právě to,
co mě na vytváření postav baví asi nejvíc.
Odkud nejčastěji čerpáte inspiraci pro Vaše
příběhy?
Ze života. Většina mých příběhů je smyšlená.
V tetralogii Moře nálezů a ztrát se nicméně odráží
moje láska k cestování a k četbě. Děj se odehrává mezi Prahou, Paříží, Římem a New Yorkem
a je volně inspirovaný mojí oblíbenou klasikou
Hrabě Monte Christo. Během školních let jsem
chodila na klavír do soběslavské hudebky, běhala
jsem závodně dlouhé tratě a sedm let jsem tančila společenské tance. Tyto zkušenosti jsem pak
zúročila při psaní interaktivního románu Cool
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Girl! a loňské novinky #SLEDUJmě. Z četných
procházek po areálu Pražského hradu jsem zase
čerpala při tvorbě rukopisu Bohemian Royals.
Jakou roli má v současnosti psaní ve Vašem
životě?
Psaní mě naplňuje. Už jako malá jsem se chtěla
stát spisovatelkou a jen co jsem se naučila psát,
začala jsem vymyšlené příběhy i zaznamenávat. Ani po sedmi vydaných knihách mě moje
vášeň pro psaní neopouští. Baví mě celý proces
vytváření příběhů, vymýšlení zápletek a dialogů,
dokonce i to nekonečné přepisování. Je úžasné
sledovat, jak se myšlenka, která se mi jednoho
dne zrodila v hlavě, postupně mění ve čtyř set
stránkovou knihu. Doufám proto, že se psaní
budu věnovat ještě hodně dlouho a že čtenáře
budou moje příběhy stále bavit.
Dlouhodobě žijete za oceánem. Můžete nám
přiblížit život v současném New Yorku?  
Do New Yorku jsem se přestěhovala před sedmi lety a splnila si tak velký sen. Za poslední
dva roky se město proměnilo v mnoha směrech.
Vznikla tu zcela nová trendy čtvrť u řeky Hudson, na Manhattanu se otevřely hned dvě nové
vyhlídky, na druhou stranu odtud zmizely některé
známé obchody. Zažít prázdné ulice města, které
nikdy nespí, bylo opravdu surrealistické. Naštěstí i New York se již vrací do normálu. Pandemii
nám tu ale stále připomíná hustá síť testovacích
stánků na Covid v ulicích, všudypřítomné roušky
ve veřejné dopravě a uvnitř budov, ale také venkovní zahrádky, které vznikly před restauracemi
a kavárnami. Přeplněné ulice a dlouhé fronty
před turistickými atrakcemi jsou ovšem zpátky.
A zatímco město loni zakázalo jednorázové plastové tašky v supermarketech, zlegalizovalo prodej a užívání marihuany (čtete dobře). Inspiraci
na psaní tu nacházím doslova na každém kroku
a zážitků z newyorských ulic mám minimálně na
jednu knihu. :)
Více informací o autorce naleznete
na www.lenavalenova.cz.

Hlasujte pro v anketě
Oblíbené informační
centrum roku 2022
Michaela Pimperová, infocentrum
Pro své oblíbené informační centrum
můžete hlasovat v celostátní anketě
do 31. srpna 2022 na adrese: www.
kampocesku.cz/informacni-centrum-roku. Jestliže jste spokojeni s Infocentrem města Soběslavi, budeme
moc rádi za Váš hlas. Zároveň Vás
zveme k návštěvě našeho infocentra,
které je až do konce září otevřeno
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 prezentací děl
umělců různého zaměření, vystavují
zde i soběslavské školy. Do konce
srpna zde zhlédnete díla žáků výtvarného oboru Základní umělecké
školy v Soběslavi. Těšíme se na Vaši
návštěvu.

Prázdninová hra s „Déčkem“

Ilustrační foto

Naše infocentrum se během letních prázdnin připojuje k prázdninové hře s Českou
televizí. Děti, které se chtějí do hry zapojit, si mohou v infocentru na náměstí Republiky vyzvednout letáček s herním kódem, který pak zadají na webové stránky
České televize.
A o čem letošní hra je? Déčko se porouchalo! Vlastně tak nějak jakoby úplně celé!
Z jeho útrob se sypou součástky jak o život, prostě úplná spoušť. A nic nefunguje,
jak má. Tak Déčko hledá šikovné opraváře, kteří budou sbírat kódy a pomohou
to spravit.

www.musobeslav.cz
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Kolektiv
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Den dětí

Oslava Dne dětí je snad nejkrásnějším
svátkem pro naše nejmenší. Ve středu 1. 6.
2022 jsme přivítali na naší zahradě mateřské školy velmi milou návštěvu. Zástupci Policie ČR z Dopravního inspektorátu
v Táboře si pro naše nejmenší připravili
ke Dni dětí zajímavý výchovný program.
Nejvíce děti zaujala prohlídka policejního
auta, neprůstřelnou vestu si oblékli snad
všichni. Nasazování pout budilo u malých
diváků velký respekt. Kluci i holky si vyzkoušeli, jak se sedí na policejní motorce
a pro všechny to byl obrovský zážitek.
Ukázka výcviku policejního psa, který se
jmenoval Falco nadchla všechny přítomné
děti i dospělé. Děkujeme všem, kteří se na
oslavě Dne dětí podíleli. Jmenovitě panu
prap. T. Vignerovi, pprap. L. Lutovskému,
nstržm. M. Tychtlovi a pprap. J. Marunové.
Velké díky.

převzalo od zástupce města místostarosty
Pavla Lintnera a ředitelky Bc. E. Kuklové
žluté šerpy, pamětní listy, knihy a malé
dárečky z Diakonie ČCE Rolnička. Slavnostní den se opravdu vydařil.

Kouzelná noc se strašidlem
Doudlem

Děti se na tuto akci moc těšily. Vstupenkou
dětí na Kouzelnou noc byla jakákoliv pohádková maska. Děti se za pomoci svých
maminek proměnily v kouzelné bytosti.
Příběh víly Lesněnky, kterou unesl zlý
vodník Satrapa nadchl snad všechny děti,
které přespaly v mateřské škole ze čtvrtka
9. června na pátek 10. června 2022. Třicet

předškoláků se po dobré večeři vypravilo
se strašidlem Doudlem hledat vílu Lesněnku. Nebyla to cesta snadná. Děti plnily cestou opravdu těžké úkoly, kde potkaly vodníka Lužánka a žabku Kvandu. Kouzelnou
vodu, šátek a lucerničku jsme získali. Naše
cesta končila v městské knihovně, kde na
nás čekala pohádková babička s příběhem
o strašidýlku. Ve sklepení hradu jsme vysvobodili vílu Lesněnku a náš příběh měl
šťastný konec. Zážitků bylo mnoho a děti
ulehaly spokojené do svých postýlek. Děkujeme vedení městské knihovny paní
A. Poslušné a všem, kteří tuto akci s námi
uskutečnili.

Stužkování předškoláků

Slavnostní stužkování předškoláků z naší
mateřské školy se uskutečnilo 14. června 2022 v sále místního kina. Slavnostní
den zpestřil svým vystoupením pěvecký
sbor gymnázia MELODICO pod vedením
paní R. Duškové. Třicet sedm předškoláků

Kolektiv
mateřské školy

Duhové okénko
Ani jsme se nenadáli a školní rok se
nachýlil ke svému konci. Děti i my
si z něj odnášíme spoustu zážitků
a vzpomínek. Plný dojmů byl i měsíc červen. Dětský den jsme oslavili
v kulturním domě hudebním pořadem zpěvačky Jany Richterové. Na
jeden den jsme se proměnili v duhové
motýly a společně křídami pomalovali okolí stadionu. Prozkoumávali jsme
naše město, šli jsme po proudu Černovického potoka, hledali staré hradby
a poznávali významné budovy města.
Vydali jsme se také do kina, na animované pohádky.
Před prázdninami se snažíme, aby děti
měly povědomí o bezpečném chování,

www.musobeslav.cz

ať už v přírodě nebo ve městě. Pozvali
jsme si tedy na zahradu Policii ČR
a navštívili jsme hasiče na jejich stanici, abychom věděli, jak se máme za
různých okolností chovat, aby to bylo
bezpečné pro naše zdraví. V červnu
jsme také za podpory projektu Místního akčního plánu rozběhali DUHU.
Jak probíhalo sportovní odpoledne se
můžete dočíst v samostatném článku.
Všechny děti se společně s rodiči na
konci června rozloučili se svou třídou. Děti z modré, červené, oranžové
a žluté třídy využily zahradu, děti ze
zelené a fialové třídy zase kemp Plovárna. Předškoláci se na slavnostním
stužkování v kině rozloučili nejen se
svou třídou, ale i s celou školkou. Přejeme všem budoucím školákům, ať
se jim ve škole líbí a zažijí úspěšný
vstup do další významné životní etapy.
Všem duháčkům, a nejen jim, přejeme krásné léto plné sluníčka, smíchu
a zážitků.

Motýlí malování

Hasiči z červené třídy
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Rozběháme DUHU
Michaela Nováková, redakce
Mateřská škola DUHA uspořádala
v úterý 14. června pro své děti sportovní akci plnou zábavy.
Kemp TJ Spartak Soběslav slouží nejen
ke kempování, ale také k pořádání kulturních a sportovních akcí. V minulých
letech hostil Dobroběh nebo Olympijský
běh, kterých se mohli zúčastnit jak děti,
tak dospělí. Letos se k nim připojila akce
Rozběháme DUHU, na které poměřili
své síly malí sportovci z Mateřské školy
DUHA. Zásluhu na zrození projektu má
učitelka Aneta Podvalská. Na realizaci se
podílel kolektiv MŠ DUHA.
Akce začala v 16 h. Běhu se zúčastnilo celkem 11 týmů, přičemž tam, kde
to počet umožnil, běželi chlapci a děvčata odděleně. Připraveny pro ně byly dva
okruhy a po trase je vedl superhrdina
Duhoman s pláštěm v barvě DUHY. Děti
se ho snažily chytit a mnohdy se jim to
i téměř podařilo. K podávání dobrých
výkonů jim přispěla i předchozí skupinová
a hravá rozcvička, které se zúčastnily těsně před startem. Ve finále všichni závodníci obdrželi krásné medaile.
Slavnostní vyhlášení proběhlo na zrekonstruované terase, kde byli oceněni
ti nejlepší. Od ředitelky MŠ DUHA
Aleny Krejčové, zástupkyně ředitelky Martiny Hasmanové, učitelky Anety Podvalské a Duhomana si závodníci
a závodnice převzali diplomy, věcné dary

Mgr. E. Radostová

Ornitologická akce pro žáky 8. C
a 8. D

V úterý 17. 5. se uskutečnila ornitologická
akce ve spolupráci s Mgr. Michaelou
Syrovou, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty
Jihočeské univerzity. Žáci 8. C a 8. D měli
možnost seznámit se s prací ornitologa,
prohlédnout si z blízka odchycené ptáky
a dozvědět se zajímavosti z jejich života.  

Pracovní činnosti - vaření
Mgr. J. Jináčková

Žákyně osmých tříd se v rámci pracovních
činností učily vařit. V loňském školním
roce si osvojily přípravu studených
pokrmů, a tak letos nastal čas na složitější
recepty z teplé kuchyně. Během celého
roku si vyzkoušely různé techniky vaření,
16

a gratulace. Tím ale program pro děti neskončil, následovalo vyhlášení tomboly.
Dále pro ně byla připravena diskotéka a
řada dalších zábavných aktivit. Občerstvení v průběhu akce zajistila místní restaurace, nebo SoStánek, který vydal za
pouhé čtyři hodiny 2 000 palačinek. Po
vyhlášení si mohli již všichni společně
opéct vuřty nad ohněm. Počasí vyšlo a
dobré ohlasy svědčí o tom, že se akce vydařila.
Více k tomu sdělila A. Krejčová:
Akce Rozběháme DUHU se konala
letos poprvé. Kde se vzal nápad
ji uspořádat?
Myšlenka vznikla v souvislosti s předchozím obdobím, kdy společná setkávání byla velmi omezena. Cítili jsme, že je
čas opět připravit možnost pro komunitní
setkání, které je nedílnou součástí života.
Škola záměrně zařadila do školního
vzdělávacího programu podporu zdravého životního stylu. Předškolní věk je tím
správným časem. Pohybové aktivity jsou
nesmírně důležité a malé děti je mohou
dělat za podpory rodičů. V rámci projektu MAP II škola využila příležitosti získat
finanční podporu na projektové dny pro
děti. Dobrou myšlenku přinesla p. učitelka Aneta Podvalská, která se sama sportu
a speciálně kondičnímu běhu věnuje.

Byla příprava a realizace akce náročná?
Vlastní příprava byla náročná. Bylo
potřebné zajistit řadu pomůcek, organizačních věcí, dopravu a další.
Kdo vyráběl medaile, popř. jiné odměny a rekvizity?
Výroba drezů a některých odměn byla
v režii pedagogů, část materiálních pomůcek byla zakoupena z finančních prostředků projektu.
Chcete něco říci na závěr?
Velké poděkování patří především Anetě
Podvalské a celému týmu školy, který se
podílel na přípravě či vlastní realizaci.
Dále sponzorům, panu Ing. Josefu Filipovi (Kalas Sportswear, s.r.o.); Fontee,
a.s.; Evě Himpanové (SoStánek); Marcele Procházkové (Rozběháme Soběslav)
a dalším. Důležité je poděkovat Eriku
Himpanovi za jeho odvahu ujmout se role
Duhomana a skvělou komunikaci s dětmi.
Rodičům za přijetí pozvání, jejich účast
a ztotožnění se s tím, že pohyb, setkávání
a děti jsou radost.

Kdo se podílel na přípravě programu
akce?
Projekt připravila paní učitelka Aneta za
podpory kolegyň. Abychom jej mohli
realizovat v takovém rozsahu, oslovila
i další sponzory.

smažení, pečení. Začaly jednoduššími
recepty a postupně jejich náročnost
zvyšovaly. K oblíbeným receptům patřil
např. řízek s bramborovým salátem,
hamburgery, bramboračka, pečené kuře
se zeleninou, buchtičky s krémem.
Dívky byly opravdu šikovné a vždy si dokázaly ve skupinkách uvařit oběd o dvou
chodech.  

Fotbal – chlapci 6. a 7. tříd
Mgr. J. Podlaha

V úterý 14. 6. se na stadionu Viktorie Tábor
konalo okresní kolo v malé kopané. V konkurenci 15 škol si naši kluci počínali velmi dobře a po 3. místě ve skupině bojovali
o celkové 7. - 9. místo. Zde se nám podařilo konečně vstřelit 2 branky (celým
turnajem jsme totiž prošli se skórem 0:0)
a tudíž si odvezli konečné 7. místo.
Chlapcům děkuji za reprezentaci školy
a věřím, že celý turnaj si velmi užili. Samozřejmě i Marie Vyhlídková, jediné
děvče v našem týmu.  
www.musobeslav.cz
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Viktorie Fraitová
a Barbora Žvachtová, 7.B

Exkurze na Pražský hrad (7. A a B)
V pondělí ráno jsme se školou vyjížděli z vlakového nádraží
v Soběslavi na exkurzi do Prahy. Konkrétně na Pražský hrad
vyrazily třídy 7. A a 7. B.
Do Prahy jsme jeli vlakem, ale část cesty jsme strávili ve
výlukovém autobuse. Když jsme konečně přijeli do Prahy,
vydali jsme se na Václavské náměstí, odkud jsme odjeli
metrem na zastávku Malostranská. Tam jsme přestoupili do
tramvaje a odjeli na Hradčany k Pražskému hradu, kde jsme
museli podstoupit prohlídku detekčním rámem a prohlédli
nám batohy. Pak jsme počkali na paní průvodkyni a vyrazili
na cestu po Pražském hradě.

Americký fotbal na soběslavském gymnáziu
Lucie Pejšová, Veronika Kulíková
Dne 3. 6. 2022 zorganizovala Shailee Modi pro Gymnázium Soběslav turnaj ve vlajkovém americkém fotbale. Akce,
které se zúčastnily všechny třídy, byla pojata jako rozloučení se Shailiee, která u nás na škole působila celý rok jako
asistentka ve výuce angličtiny. Ráno se všichni studenti sešli
u soběslavského hřiště s umělým povrchem, kde celé dopoledne probíhaly jednotlivé mezitřídní zápasy. Počasí nám
přálo, a tak jsme i díky předchozí přípravě v hodinách tělesné
výchovy mohli rovnou začít naplno hrát. Kromě samotného
fotbalu byly připraveny i doprovodné sportovní aktivity. Žáci
si mohli v areálu sportoviště zahrát volejbal nebo basketbal.
Pro zájemce byla také možnost jít si zabruslit na in-line dráhu. Na úplný závěr proběhlo finále mezi dvěma nejlepšími
týmy, ze kterého vyšla vítězně třída 3. B.

Nejdříve jsme se vydali ke vstupní bráně. Tam jsme
chvíli počkali a sledovali výměnu stráží. Poté jsme prošli
nádvořím. Šli jsme se podívat na hlavní bránu, která se
jmenovala Matyášova brána, kde je ztvárněn boj Titánů. Pak
jsme se vrátili zpátky na nádvoří ke kašně. Potom jsme šli do
katedrály svatého Víta. Paní průvodkyně nám řekla zajímavé
pověsti. Třeba o Janu Nepomuckém nebo o svaté Ludmile.
Když jsme vycházeli, měli jsme už všichni hlad. Proto jsme
byli trochu protivní.
Pak jsme se vydali do Vladislavského sálu a do pracovny, kde
se konala první česká defenestrace. Ještě jsme se podívali do
staré poslanecké sněmovny. Když jsme si to tam doprohlédli,
tak jsme se šli podívat do baziliky sv. Jiří. Dozvěděli jsme
se, že vyhořela a byla několikrát přestavěna. Také nám paní
průvodkyně řekla, co se stalo Karlu IV: „Tajně se účastnil
rytířských soubojů a jednou mu tyč narazila do brady a zohyzdila mu tvář a pár obratlů. Aby mu pomohli, tak ho pověsili
za vlasy a svou vahou se aspoň částečně narovnal. Ale i přes
léčbu měl pořád zohavené tělo. Proto nosil široké oblečení
a korunu do čela, jelikož se mu při narovnávání těla většina
vlasů vytrhala. Také si nechal narůst plnovous, aby nebyly
vidět mezery po vyražených zubech a zdeformovaná brada.“
Jako poslední jsme si byli prohlédnout Zlatou uličku. Pak
jsme se rozloučili s paní průvodkyní i s Pražským hradem.
Šli jsme na Karlův most, odtud k Staroměstskému orloji
a nakonec na Václavské náměstí, kde jsme měli rozchod. Na
závěr zbývala už jen cesta domů, která proběhla bez problémů.
A tím končí exkurze na Pražském hradě.

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA BURZU A TRHY

3. 7. 2022
od 7 do 9:30 hod. do areálu chovatelů
k nákupu drobného zvířectva,
farmářských produktů a chovatelských potřeb.

www.musobeslav.cz
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Novita ponovu
Věra Hanzalová
Bylo to v neděli 5. června 2022 v 19
hodin v evangelickém kostele v Soběslavi.
Předesílám, že jsem měla celý víkend návštěvu a cítila jsem se trochu „uhoněná“,
ale dostala jsem osobní pozvánku, tak jsem
šla. Šla jsem na koncert.
Po koncertě jsem si kladla otázku: „Co se
to stalo, že jsem měla tak hluboký zážitek,
který mne vysadil z běžného životního rytmu, jako by neexistoval čas?“ Ten zážitek
byl jako chobotnice, silný, kulturní, emocionální, estetický. Ptala jsem se sama sebe,
zda by to mohlo být dlouhou pomlkou způsobenou situací ve společnosti nebo snad
jsem já byla na koncert naladěná? Nakonec
jsem odpověď našla.

Příčinou byla skutečnost, že jsem byla
účastna úžasného, láskyplného koncertu smíšeného pěveckého sboru Novita ze
Soběslavi pod vedením a kvalitní přípravou nové sbormistryně Hany Žvachtové.
Evangelický kostel byl naplněn silnými
emocemi z předvedených jak sakrálních,
tak moderních i lidových písní, z nichž každá měla svého osobitého ducha a zajímavý podmanivý projev. Celý sbor byl jako
jeden hlas, jedno tělo a z každého vyzařovala nakažlivá radost, kterou posílali svým
zpěvem ke každému z nás. Kostel byl v tu
chvíli modrým nebem, teplým sluncem
a sborem andělů.
Svůj vlastní zážitek jsem potom diskutovala i s ostatními posluchači a ti měli ten
samý dojem dokonalosti a krásy.
Moc hezký byl i akt poděkování a rozlou-

Děti rybařily na Černovickém potoce
Mgr. Petr Lintner – předseda MO
Po dvou letech nucené přestávky způsobené covidovými opatřeními uspořádala
místní organizace Českého rybářského
svazu v krásném prostředí Černovického
potoka Na Brousku tradiční rybářské závody pro děti. K závodům se v doprovodu
rodičů, dědečků a babiček prezentovalo
celkem 41 závodníků ve věku 6 – 15 let.
Dvoukolové závody byly zahájeny v 7 hodin. Soutěžilo se podle pravidel rybářského řádu, nad jejichž dodržováním dohlíželo
osm rozhodčích. Ti zároveň pečlivě měřili
a zapisovali délku každé ulovené ryby. Za
slunečného, ale větrného počasí nenechaly
první úlovky na sebe dlouho čekat. Mezi
oběma koly byla přestávka, během níž si
závodníci opekli vuřty, posilnili se buchtami, bramborákem a osvěžili se limonádami. Po skončení závodů účastníci pečlivě
uklidili svá závodní místa a vyčkali na
zpracování výsledků. Před jejich vyhlá-

čení se s již bývalou sbormistryní sboru
paní Evou Královou, která vedla sbor dlouhých 16 let.
Jen jedna věc mi byla líto, že na koncert
přišlo málo lidí. Moc bych přála všem, aby
tak kvalitní kulturní zážitek také mohli prožít a vychutnat si nádheru hudby. Tak snad
příště.

šením 20 mladých rybářek a rybářů, kteří
absolvovali rybářský kroužek, obdrželo
doklady opravňující je k lovu na revírech
v Jihočeském kraji. Poté proběhlo vyhlášení výsledků, předání diplomů a hodnotných cen. Absolutní vítězkou se stala Karolína Fialová, která ulovila celkem 350 cm
ryb. Mezi ulovenými druhy ryb byli kapři,
plotice, cejni, oukleje, perlíni a štika. Nejdelší rybou byl kapr o délce 51 cm, kterého
ulovil Tomáš Hess.

•
•

9. Šimon Fogl 		
10. Kateřina Vilímková

82 cm
81 cm

Velké poděkování patří všem organizátorům, rozhodčím a sponzorům za uspořádání akce, která se musela líbit. Těšíme se na
další ročník.

Pořadí na prvních 10 místech:
• 1. Karolína Fialová
350 cm
• 2. Tomáš Hess		
219 cm
• 3. Adéla Mocová
145 cm
• 4. Tomáš Křiklán
120 cm
• 5. Radim Krejčí
100 cm
• 6. Samuel Peltán
99 cm
• 7. Vilém Hojka
98 cm
• 8. Gabriel Vavřík
97 cm

Půlroční ohlédnutí s Ráčkem
Za soběslavský Ráček Dana Moravcová
V neděli 3. dubna jsme se před 10. hodinou dopolední sešli na náměstí v Soběslavi, abychom vynesli symbol zimy – Moranu. Počasí nám sice moc nepřálo, ale
i s tím jsme si poradili a paní Zimu vynesli. Na jezu u Hvížďalky jsme ji zapálili
a poslali po vodě. Poté jsme za zpěvu
písní došli k panu starostovi, kterému
jsme předali symbol jara – nové líto.
V pondělí 18. dubna jsme vyrazili na Velikonoční koledu. Jako tradičně nás doprovázeli koně z Vesců s panem Žákem.
Chtěli bychom poděkovat všem, kdo nám
18

otevřeli a poslechli si velikonoční říkání.
Počasí nám vyšlo na jedničku.
V pondělí 2. května soběslavský Ráček
a Láďa Moravec vykoupili věnec z májky
od SDH Budislav. Jako uznání na oplátku
pozvali budislavští dobrovolní hasiči děti
na přátelské odpoledne spojené s opékáním vuřtů. Odpoledne jsme si moc užili.
V neděli 12. 6. jsme přijali pozvání do
Veselí nad Lužnicí na farmářské trhy,
kde jsme měli odpoledne dvě vystoupení.
Děkujeme za hudební doprovod Anetce
Švandové (klarinet) a Petru Hejdovi
(housle).
www.musobeslav.cz

Spolky
památku. Počasí nám vyšlo krásné a celé
odpoledne bylo pro všechny moc příjemné.
Viz fotografie. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří nám s přípravou pomáhali.
Moc si toho vážíme.

Za kolektiv
RC Sobík
Iva Čejková
Milé rodiny,
končící školní rok znamená i konec pravidelného programu v naší herničce. A co
jsme ještě ke konci školního roku stihli?
Ve středu 1. června jsme společně oslavili Mezinárodní den dětí. Děti se tentokrát
vydaly na cestu za skřítky, kde na ně čekaly tematické úkoly a několik stanovišť. Po
splnění aktivit získávaly razítka. Nasbírané
obrázky děti vyměnily za komponenty na
postavení skřítka, kterého si odnesly domů
na památku. Čekala je samozřejmě i odměna v podobě štěstíčka, jak bývá v Sobíku
zvykem. Záleželo na šťastné volbě, který
balíček si děti vylosovaly. V naší herničce
nepodporujeme odměňování dětí sladkostmi, a tak pro ně vybíráme vždy ceny, které
zoubkům neškodí. Věříme, že děti si i tak
odnesly hezké vzpomínky a něco milého na

Samozřejmě nás těší i finanční pomoc, kde
bychom rádi jmenovitě poděkovali doktorce Kateřině Jirousové, která nám pravidelně přispívá na zdravotnický materiál, který
využíváme v rámci příměstských táborů.
V létě nás čekají příměstské tábory
a zbývající čas hernu připravujeme na
další školní rok. Bude opět vznikat nový
pravidelný program, který se snažíme neustále rozšiřovat. Znáte-li někoho, kdo by
rád vedl program pro nejmenší děti (pracujeme s dětmi od narození po 7 let), budeme
rádi, když nás kontaktuje pro případnou
spolupráci. Zatím Vám můžeme prozradit
jednu novinku pro maminky a tou bude
cvičení on-line. Snažili jsme se vyjít vstříc
těm maminkám, které si z různých důvodů
nemohou dovolit navštěvovat naši hernu
osobně. Nyní jsme ve fázi zkušebního reži-

mu, tak věříme, že budete s touto novinkou
spokojeni. A pro děti bude nově v nabídce
dramatická výchova.
Během prázdnin pro Vás chystáme ještě
pár překvapení, proto doporučujeme sledovat naše facebookové a webové stránky,
kde naleznete veškeré aktuální informace.
Přejeme všem rodinám krásné léto, užívejte si společně čas s nejbližšími, a pokud
nám přes léto nevyjde shledání, budeme se
na Vás po létě moc těšit.

Nabídka zájmových kroužků DDM - školní rok 2022/2023
Jaroslava
Kohoutová

RUKODĚLNÉ
ŠIKULA (500,-) Rukodělné tvoření z různých materiálů, dekorace, dárky, pro děti 6-12 let.
ŠIKULKA I. (500,-) Práce s papírem, přírodninami, modelování, malování pro děti 5-6 let .

Zápis do zájmových kroužků
se uskuteční v termínu od 1. do
26. 9. 2022 osobně v DDM. Zapsání do kroužku proběhne po vyplnění přihlášky a uhrazení zápisného.
Přihlášku do zájmového kroužku lze vyplnit také elektronicky
na našich webových stránkách
www.ddmtabor.cz od 20. 6. 2022,
poté Vám bude na uvedený e-mail
zaslán příkaz k úhradě zápisného.
Uvedená výše zápisného u jednotlivých kroužků je na celý školní
rok. Činnost zájmových kroužků
bude zahájena 26. 9. 2022 a ukončena 9. 6. 2023. V případě, že člen
zájmového kroužku přestane docházet do DDM na základě vlastního rozhodnutí, zápisné se nevrací.
Pokud má dítě v daném školním
roce zaplaceny dva zájmové kroužky, může uplatnit slevu 200 Kč na
každý následující kroužek. Členové zájmových kroužků mají slevu
na akce a letní tábory ve školním
roce 2022-23 pořádané DDM. Přehled zájmových kroužků a termíny
konání najdete na našich webových stránkách www.ddmtabor.cz,
pobočka Soběslav.
(Redakčně upraveno)
www.musobeslav.cz

ŠIKULKA II. (500,-) Práce s přírodními i netradičními materiály, pro děti od 3 do 4 let.
DÍVČÍ KLUB (500,-) Pro dívky od 6 do 14 let, základy háčkování, šití, výroba bytových
doplňků a dárků z různých materiálů.		
KERAMIKA
KERAMIKA 1 (1.500,) Jednoduché modelování z hlíny, práce se šablonou, pro děti 5–11.
KERAMIKA 2 (1.500,-) Práce s různými druhy hlíny, výroba a dekorace keramiky, pro
děti 10-16 let.
KERAMIKA 3 (1.500,-) Modelování, práce se šablonou, rozvoj motoriky, pro děti 5-11 let.
KERAMIKA 4 (1.500,-) Výroba a dekorace keramiky, hrnčířský kruh, pro děti 10-16 let.
KERAMIKA 5 (1.500,-) Jednoduché výrobky z hlíny, modelování, pro děti 5-11 let.
KERAMIKA 6 1.500,-) Výrobky z různých druhů hlíny, hrnčířský kruh.
KERAMIKA PRO NEJMENŠÍ (1.300,-) Základy práce s hlínou, pro děti 4-7 let.
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ (3.500,-) Výroba keramiky pro dům i zahradu, sochařství, hrnčířský kruh.
VÝTVARNÉ
VÝTVARKA HROU (500,-) Malování různými technikami, výtvarné hrátky, pro děti 6-12 let.
VÝTVARNÝ ATELIÉR (500,-) Kresba – portréty uhlem, tužkou, rudkou, kolorovaná
kresba, malba, práce s barvami, pro děti od 10 let.
TECHNICKÉ
AUTOMODELÁŘ (900,-) Výroba modelů závodních autíček, určených pro autodráhu,
pro chlapce 9-15 let. 		
MLADÝ ELEKTRONIK (900,-) Pro chlapce od 10 let, které baví elektrotechnika,
pájení, stavba jednoduchých modelů.
ROBOTIKA JE HRA (600,-) Začátečníci. Chceš si postavit bagr nebo autíčko na dálkové ovládání? Chceš se naučit programovat roboty a hrát si se skvělou stavebnicí?
Vyber si tento kroužek, který je určen pro kluky i holky od 9 do 14 let.
ROBOTIKA JE HRA (600,-) Pokročilí. Pro kluky a holky, kteří již zájmový kroužek
navštěvovali. 			
Pokračování na str. 20
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Pokračování ze str. 19
POKUSOHRANÍ (500,-) Pro zvídavé kluky a holky od 10
do 15 let, které baví poznávat svět. Vyzkouší si různé přírodovědné experimenty, při kterých prozkoumají přírodní jevy
a zákonitosti (sopečná činnost, šíření zvuku, elektrický náboj
apod.), vyrobí si jednoduché modely a budou provádět zajímavé chemické pokusy.
PŘÍRODOVĚDNÉ
PŘÍRODĚ NA STOPĚ (500,-) Povídání o přírodě, zvířatech
i rostlinách, vycházky do přírody, pro děti 6-12 let.
RYBÁŘSKÝ KROUŽEK (600,-) Seznamování s rybami
a rybařením, možnost získat rybářský lístek, pro chlapce i
děvčata 9 –15 let.
HUDEBNÍ
KYTARA BEZ NOT (500,-) Hraní podle akordů, jednoduché
lidové i populární písně, pro děti od 8 let, podmínkou je vlastní kytara.
NOVITA (500,- / 1.000,-) Pěvecký sbor pro děti od 14 let
a dospělé.
TANEC
MAŽORETKY (500,-) Pro děvčata, která mají rády hudbu
a pohyb od 6 do 15 let.				
ROZTLESKÁVAČKY (500,-) Pro děvčata, která chtějí spojit sport, tanec a rozvíjet své pohybové schopnosti.
ORIENTÁLNÍ TANCE ZAČÁTEČNICE (500,-) První seznámení se základními prvky a variacemi orientálních tanců,
pro děvčata od 6 let.
ORIENTÁLNÍ TANCE POKROČILÉ (500,-) Pro dívky,
které již orientální tance navštěvovaly.
ORIENTÁLNÍ TANCE PRO ŽENY (1.000,-) Pro pokročilé
tanečnice 18 – 99 let.			
SPORTOVNÍ
HÁZENÁ ŽACTVO (1.000,-) Pro kluky a holky od 10 let,
kteří rádi sportují a chtějí zdokonalovat svou obratnost
a míčovou techniku hry.			
KANOISTIKA (1.000,-) Pro chlapce a děvčata od 6 do 15
let, které baví sportovat, plavat a „jezdit vodu“.

VOLEJBAL dívky (1.000,-) Pro děvčata 7 – 13 let,, které
baví hra s míčem.		
VOLEJBAL chlapci (1.000,-) Pro kluky od 9 let, které baví
tato hra a chtějí se naučit víc.
STOLNÍ TENIS 1 (1.000,-) Základy hry stolního tenisu,
určeno začátečníkům, dětem 6-10 let.
STOLNÍ TENIS 2 (1.000,-) Pro zdatnější tenisty, děti
10 – 15 let.
STOLNÍ TENIS MUŽI (1.500,-) Pro registrované sportovce,
účast v soutěžích.
FLORBAL PŘÍPRAVKA (1.000,-) Pro děti ročník narození
2015 - 2018.		
FLORBAL ELÉVOVÉ (1.000,-) Pro chlapce ročník narození 2012 - 2014.		
FLORBAL ELÉVOVÉ DÍVKY (1.000,-) Pro děvčata ročník
narození 2012 - 2015.
FLORBAL STARŚÍ ŽÁCI (1.000,-) Pro chlapce ročník
narození 2008 - 2011.
FLORBAL STARŠÍ ŽAČKY (1.000,-) Pro děvčata ročník
narození 2008 - 2011.
FLORBAL DOROSTENCI (1.000,-) Pro chlapce ročník
narození 2006 - 2007.		
FLORBAL JUNIOŘI (1.000,-) Pro chlapce ročník narození
2004 - 2005.
FLORBAL JUNIORKY (1.000,-) Pro děvčata ročník narození 2004 - 2007.		
OSTATNÍ KROUŽKY
ŠACHOVÝ KROUŽEK (500,-) Pro příznivce „královské
hry“, začátečníky i pokročilé, chlapce i děvčata 6 –15 let.
VAŘENÍ HROU (1 900,-) Základy studené i teplé kuchyně,
zdravé výživy, stolničení, pro chlapce i děvčata 7 – 9 let.
VAŘENÍ HROU (2 900,-) Pro děvčata i chlapce od 10 do 14 let.
DRAMAKROUŽEK – NOVINKA (500,-) Pro děti 6 – 9 let,
hra na něco nebo na někoho, rozvoj fantazie, zajímavý a zábavný nástroj k rozvíjení kreativity a osobnosti dítěte.

Tísňová péče - ŽIVOT PLUS
Kolektiv organizace
Chcete zajistit bezpečí svým rodičům
či prarodičům? Moderním a chytrým
řešením je tísňová péče.
Cítí se vaši blízcí senioři, osoby se zdravotním postižením či s chronickým onemocněním osamoceni? Potřebujete zajistit, aby
jim někdo pravidelně připomínal užívání
léků? Uvítali by, kdyby jim někdo pravidelně zavolal a zeptal se, jak se jim daří,
měli by možnost si popovídat? Byli byste
klidnější, kdybyste věděli, že vaši blízcí
mají nejen zajištěn pravidelný telefonický
kontakt, ale především mají k dispozici (na
ruce/krku) tlačítko, kterým si mohou v případě potřeby přivolat pomoc? Přivítali byste monitoring pohybu či nepohybu v bytě
svého blízkého seniora? Chcete podpořit
své blízké v aktivním životě a zprostřed20

kování kontaktu s okolním světem a přitom vědět, že v případě krizové situace jim
bude zajištěna rychlá pomoc?
Představte si situaci. Jste pracující a máte
rodiče či prarodiče v seniorském věku.
Nemusíte spolu žít v jedné domácnosti.
Někdo žije od rodičů dále v různých koutech republiky, někdo dokonce v zahraničí.
Přesto mají všichni společné to, že ve své
pracovní době nemohou být svým rodičům
nablízku, aby jim byli nápomocní v případě náhlé zdravotní indispozice, zhoršeného
zdravotního stavu či jiné krizové situace.
I když jsou senioři mnohdy ještě soběstační, anebo s pomocí/podporou svého okolí
mohou žít ve svém domácím prostředí,
mohou mít jejich blízcí, ale i samotní senioři, obavy o jejich/své bezpečí.
Nejen senioři, ale i osoby se zdravotním

postižením bývají ohroženi nabídkami falešných a podvodných prodejců, příbuzných, opravářů…, kterým snadno uvěří
a poskytnou jim požadované (finance, číslo
účtu, vpustí je do bytu…). Neumí je rozlišit
od skutečných. Podvodníci vystupují důvěryhodně nebo zneužívají důvěřivosti svých
potenciálních obětí.
Mnozí senioři již využívají některou službu, díky které nemusí žít v pobytových
zařízeních. Pokud chcete prodloužit samostatnost seniorů/osob se zdravotním
postižením nebo osob s chronickým onemocněním v jejich přirozeném domácím
prostředí, zajistit jejich bezpečí, popř. jim
pomoci prožít aktivní život, kontaktujte
registrovaného poskytovatele sociálních
služeb tísňovou péči Život Plus, z.ú.
(www.zivotplus.cz) na telefonním čísle
724 182 325, 327 532 900, nebo e-mailové
adrese operator@zivotplus.cz, kde se dozvíte více informací.
www.musobeslav.cz
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Policejní zápisník
Za OO PČR Soběslav, za využití zpravodajství
por. Bc. Lenky Pokorné, pprap. Jana Štecová
•

•

•

Pátráme po pachateli, který krátce před půlnocí
dne 9. května poškodil osobní vozidlo tovární
značky Audi Q7, které bylo v uvedené době zaparkované v Palackého ul. v Soběslavi. Pachatel poškodil levý i pravý přední světlomet, lak předního
nárazníku, lak na levém i pravém předním blatníku, dále vylomil pravou plastovou výplň předního nárazníku, kterou odcizil a následně vylomil
i levou výplň předního nárazníku společně s levým
předním ukazatelem směru, který bez krycí mřížky
rovněž odcizil. Škoda byla majitelem odhadnuta na
více než 100 tisíc korun. Pachatel se tímto činem
dopustil přečinu poškození cizí věci, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. K odhalení
pachatele využila policie ČR spolupráci s městskou
policií a jejich výstupy z městského kamerového systému.
Policisté soběslavského oddělení do současné doby
provádějí pátrání po neznámém pachateli, který
v nočních hodinách dne 11. května u laviček před
gymnáziem poškodil tři vzrostlé stromy a odpadkový koš. Vzniklá škoda byla odhadnuta na více než
20 tisíc korun. Pachatel se svým protiprávním jednáním dopustil přečinu poškození cizí věci. K odhalení
pachatele využila policie ČR spolupráci s městskou
policií a jejich výstupy z městského kamerového systému.
Kovový kufr značky CF Moto, původně připevněný na zadním nosiči motocyklu, ztratil jeho majitel
při jízdě dne 27. května mezi 17:00 a 18:15 hodinou
na trase Svinky – Soběslav. V kufru byla peněženka
s finanční hotovostí, mobilní telefon, doklady od motocyklu a platební karta. Vše v hodnotě bezmála 43
tisíc korun. Nálezce do současné doby majiteli kufr
nevrátil, a tím je podezřelý ze spáchání trestného
činu zatajení věci a neoprávněné opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku. V případě dopadení hrozí pachateli trest odnětí svobody až na dvě
léta. K odhalení pachatele využila policie ČR spolupráci s městskou policií a jejich výstupy z městského
kamerového systému.

KD Veselí n. L. zve
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.
15. června – 30. září 2022
Umění ve městě 2022 Veselí n. L.
Sochařská výstava v exteriérech města. Tématem
Umění ve městě 2022 je fauna a flóra. Ve Veselí
nad Lužnicí jsou v roce 2022 instalována dvě umělecká díla, která jsou umístěna v parku u kulturního
domu.

Ohlédnutí za Dnem technických sportů
Michaela Nováková
Aeroklub Soběslav zorganizoval v sobotu 28. května na letišti
Den technických sportů. Během celého dne byl připraven zajímavý program pro děti i dospělé.
Místní aeroklub ukázal návštěvníkům leteckou techniku a nechyběly
ani vyhlídkové lety, během kterých si lidé prohlédli Soběslav a její
okolí z výšky. Návštěvníci také obdivovali tři hasičské vozy HZS JčK
z Územního odboru Tábor a Požární stanice Soběslav a veterány Automoto klubu Soběslav. Autoservis Jindra, s.r.o., představil nové modely
značky Škoda.
Malé ratolesti se vydováděly na šlapacích letadlech nebo při kreativních dílnách a jiných zábavných aktivitách. Zasoutěžit si mohly také
o dřevěné letecké modely Wings4kidsCZ nebo modely vozů Škoda.
V areálu letiště dále zatančily tanečnice z taneční skupiny LUCIE
Spartak Soběslav a Skydive Tábor návštěvníky pozval na seskoky
parašutistů, které se ale kvůli silnému větru uskutečnily v náhradním
termínu.

Mistrovství Evropy v hokeji žen
U16 se soběslavskou účastí
Redakce
Česká hokejová reprezentace dívek do 16 let ovládla Evropský pohár v Budapešti, když si ve finále naše holky poradily s domácími Maďarkami. V dresu vítězek nastoupila i hráčka Spartaku Soběslav a studentka soběslavského
gymnázia Adéla Pánková, která byla na ledě hned při úvodní brance Češek,
jež se nakonec ukázala jako vítězná. Na cestě šampionátem, který se konal
od 11. 5. do 14. 5. 2022 v maďarské metropoli, postupně české hráčky přehrály celky Francie, Norska a Švýcarska.

30. června – 15. září 2022
Autíčko, kam se podíváš
Výstava autíček ze soukromé sbírky Martina Ježka.
Uvidíte tisíc modelů, vybraná autíčka je možné zakoupit a pro děti je připravena dílnička, jak jinak
než plná autíček. Výstavní místnost KD, otevřeno
každé úterý, čtvrtek a sobotu od 13 do 17 h, vstupné: 20 Kč.
www.musobeslav.cz
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Inzerce

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodej

- Nemovitosti - inrekareality.cz
- Prodám čerstvý včelí med. Cena
180 Kč/sklenici. Tel. 777 713 489.
- Prodám hrob v Tučapech.
Tel. 604 855 114.

Koupě

- Koupím garáž v Soběslavi,
tel. 725 302 843.
- Koupím byt nebo chatu v Soběslavi,
Tel. 776 092 862.
- 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.

Ostatní

-

-

KAMENICTVÍ
Kámen ábor

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

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

OPRAVY A RENOVACE POMNÍKŮ
•
•
•
•

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

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN
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Prodej
štípaného
palivového
dřeva.

• nízká cena
• neomezená životnost

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

MALÍŘ-NATĚRAČ. Metelec.
Tel. 728 987 702.
Sedmdesátník hledá mladší ženu.
Tel. 732 763 816.
Nabízím obstarání nákupu pro
seniory, možnost si popovídat.
Tel. 739 655 255.
Hledáme seniora jako dozor pro
chlapce 6 let, předškoláka. Procházky, povídání, čtení v českém
jazyce. Tel. 777 195 678.
Kdo mi pohlídá psa, malého, v termínu 15. - 31. 7. 2022 v Soběslavi.
Vhodné pro studenta jako brigáda
nebo pro někoho, kdo má pejska
a chce k němu společnost, a toho,
kdo má rád psy. Službu zaplatím.
Pro info volejte 724 996 830.

VESCE 44, Soběslav

Tel. 605 551 884
www.musobeslav.cz

Spolky

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

www.musobeslav.cz
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Spolky

PIVNÍ STEZKA TOULAVY
Máte rádi pivo a baví vás objevovat nové
rodinné pivovary v našem okolí? Pokud
ano, zapojte se do pivní stezky Toulavy.
Stačí přitom ochutnat sedm různých
místních piv a získáte speciální půllitr
pivní stezky.
Abyste prokázali, že jste pivo ochutnali,
budete k tomu potřebovat brožuru pivní
stezkou Toulavy, který si můžete vyzvednout ve všech zapojených pivovarech
a restauracích, nebo na infocentrech.
Do něj získáte za vypití piva (nebo nákup
piva s sebou) samolepku.
U nás v infocentru můžete koupit
Soběslavské pivo a získat tak samolepku
do Gastroprůvodce, který máme také
k dispozici.Více informací na www.toulava.cz/pivnistezka.

2
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–
2
2
9
1

6.8. 2022
Program:
12.30–13.00
13.00–13.45
14.00–14.45
15.00–15.45
16.30–17.45
20.00–02.00
Partner:

SPORTOVNÍ
HALA

příjezd účastníků
utkání děti
utkání ženy
utkání muži
Dukla Praha – MŠK Povážská Bystrica
Extraliga ČR

Slovenská Extraliga

přátelské posezení s hudbou a tancem
v restauraci PALUBA (občerstvení zajištěno po celý den)

ELEKTROSERVIS
Jiří Štěch

KAREL ZABLOUDIL
ROSTISLAV NOVOTNÝ- HANZAL

GEODETICKÉ PRÁCE
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SOBĚSLAV

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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