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Dočtete se v tomto čísle:
1

Výběrová řízení na prodej nemovitého str. 4-5
majetku

2

Investiční akce v Soběslavi

str.5

3

Tradice vaření piva v Soběslavi
se obnovila

str.8

4

Rekonstrukce budovy Obvodního
oddělení PČR

str. 18

5

FK Spartak Soběslav oslavil 100 let

str. 19

Červenec v roce 2021 patřil festivalům Kubešova Soběslav a Setkání s hudbou. Více informací naleznete ve fotoreportu a reportáži
na straně 13 - 15.
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Plánované výluky
na železniční trati
Upozorňujeme, že od 7. 8., 8.20 h do 8. 8., 20.50 h
proběhnou výluky železniční přepravy na trati
číslo 220 Č. Budějovice - Tábor s omezením provozu. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené
vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou
v úseku Veselí n. L. - České Budějovice.
Ve stanici Tábor proběhne ve dnech
1./ 2. a 4./ 5. 8. od 22.10 do 4.15 noční výluka.
Také s ní budou souviset změny v dopravě na
dotčených spojích (Os8223, 8234, 8201, 8203
v úseku Tábor - Planá n. Luž., vlak R735 v úseku
Chotoviny - ČB a vlak R737 v úseku Chotoviny
- Tábor).
Více informací včetně výlukových jízdních řádů
naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci
omezení provozu: www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu nebo na www.musobeslav.cz pod
menu Městský úřad/informace)
redakce

AKCE V SRPNU

Výstavy:
7. - 27. 8. Martin Zhouf: Grafika – ilustrace – malba (vernisáž v pátek
6. 8. od 17 h), Galerie Hláska
do 29. 8. 90 let VI. župy baráčníků se sídlem v Soběslavi - výstava dokumentující historii, současnost a sbírky VI. župy Boleslava Jablonského sdružených obcí baráčníků se sídlem v Soběslavi (více
str.11), BM-Smrčkův dům (vernisáž 29. 7. od 17 h)
do 31. 8. Chráněné území skřítků - výstava fotografií s přírodními motivy,
infocentrum - stará radnice (v průběhu srpna bude vydán stejnojmenný katalog, který bude k dostání v infocentru i po skončení
výstavy)
do 3. 10. Savci Táborska - v rámci výstavy budou představeny druhy savců
vyskytujících se aktuálně i historicky v našem regionu, BM-Rožmberský dům
do 31. 10. 150 let vědy na stránkách časopisu Vesmír - představení přírodovědného časopisu Vesmír v rámci cyklu Exponáty roku, BM-Smrčkův dům
Akce v Soběslavi:
1. 8. Burza a trhy chovatelů, areál chovatelů, 7 - 9:30 h
6. 8. Vzkříšení - divadelní hra v podání Ochotnického spolku Chvalovský,
Letní terasa Soběslav hrad (za nepříznivého počasí v KD), 20.30 h
(upozornění: autor do hry zařadil i věty nevhodné pro děti)
14. 8. Soběslavské pivní slavnosti, šest pivovarů včetně soběslavského!, čtyři
kapely – Lazareth, Metallica Revival Beroun, Rock 1398, 2G Rock
n‘roll cover band, nádvoří Rožmberského hradu, 15 h
14. 8. Den otevřené stavby - Zvěrotický tunel, vlakové nádraží Sob., 10 - 17 h
19. 8. Jak se Janek neuměl rozhodnout – divadelní hra pro děti, Divadélko
kos, pohádkový dvorek KDMS (v případě nepříznivého počasí v sále),
17 h
20. 8. Loučení s létem (více na str. 11), kemp TJ Spartak (plovárna), 17 h
26. 8. O chytré kmotře Lišce – divadelní hra pro děti, Divadlo Andromeda,
pohádkový dvorek u KDMS (v případě nepříznivého počasí v sále), 17 h
28. 8. 90 let vzniku VI. župy Boleslava Jablonského - slavnost, KDMS, 8:30h
(program na str. 11)

Akce v okolí:
14. 8. Formanská jízda: vozatajský parkur aj., Vesce, od 9 h

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

Středa 4. 8. a 25. 8.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375

srpen 2021

3

ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

13. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 22. června 2021.
Usnesení č. 13/147/2021
Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy města Soběslavi, s. r. o., za
rok 2020 dle zprávy předložené jednatelem SMS, s. r. o., p. Vladimírem Faladou.
Záporný výsledek hospodaření SMS, s. r. o.,
za rok 2020 ve výši 24.757,03 Kč bude
uhrazen z rezervního fondu organizace.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Správy města Soběslavi, s. r. o., na
rok 2021 v předloženém znění.
Usnesení č. 13/148/2021
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o připravovaných investičních akcích města.
Usnesení č. 13/149/2021
Rada města souhlasí s vyřazením finanční
částky ve výši 321.558 Kč z pořizovací ceny
budovy MěÚ čp. 59 z důvodu pořízení
nových klimatizačních jednotek.
Usnesení č. 13/150/2021
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 8 k mandátní smlouvě ze dne 5. 12.
2008, ve znění pozdějších dodatků,
mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., kterým se řeší roční
úhrada za správu a údržbu hřbitovů z důvodu změny vybírání nájemného, dle
návrhu předloženého vedoucí odboru
organizačního a správy majetku MěÚ paní
Janou Křemenovou.
Usnesení č. 13/151/2021
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na výměnu plynových kotlů
v budově MěÚ Soběslav čp. 59, které se
uskutečnilo 21. 6. 2021 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma TIP-N+V, s. r. o., Soběslav, za cenu 971.951 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 13/152/2021
Rada města souhlasí s poskytnutím
finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč
o. p. s. Mezi proudy, České Budějovice, ze
schváleného rozpočtu města na rok 2021
na úhradu nákladů spojených s pokračováním projektu „Zabydlení bratrů Červenkových ve standardním bydlení ve městě
Soběslav“ na období od 1. 7. do 31. 12.
2021.

Usnesení č. 13/153/2021
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
ke smlouvě o zajištění péče o nalezené
psy mezi městem Soběslav a Technickými
službami Tábor, s. r. o., Tábor, kterým se
mění výše úhrady za umístění psů v Útulku
Tábor od 1. 7. 2021.

ilustrační foto
Usnesení č. 13/154/2021
Rada města na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové a v návaznosti na usnesení RM
č. 12/132/2021 souhlasí s vyřazením
pračky Washer P, inv. č. 32, z majetku
Senior-domu Soběslav.

USNESENÍ

14. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 20. července 2021.

Usnesení č. 14/155/2021
Rada města ukládá realizovat usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 23. června
2021.
Usnesení č. 14/156/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku
z pobytu, v předloženém znění.
Usnesení č. 14/157/2021
Rada města souhlasí s uzavřením
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a firmou ASKA – Ing. arch.
Jan Stach, Tábor, kterým se doplňuje
návrh změny č. 2 územního plánu města
Soběslavi a navyšuje celková cena díla
z 125.000 Kč na 160.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 14/158/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Graphic PRO, s. r. o., Tábor, na zpracování
projektové dokumentace cyklostezky do

Chlebova za cenu
66.000 Kč + DPH.
Usnesení č.
14/159/2021
Rada města souhlasí s uzavřením příkazní
smlouvy mezi městem Soběslav a firmou
Stavební poradna, spol. s r. o., České Budějovice, na zajištění uspořádání zadávacího řízení formou zjednodušeného
podlimitního řízení na veřejnou zakázku
„Dopravní terminál Soběslav, odstranění
přístavby a stavební úpravy výpravní budovy“ za cenu 45.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 14/160/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem, České Budějovice, o spolupráci při
tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Jihočeského kraje.
Usnesení č. 14/161/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem Soběslav a firmou Elektrowin, a. s., Praha, o využití obecního
systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení
ve sběrném dvoře v Soběslavi.
Usnesení č. 14/162/2021
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Oprava chodníků
Soběslav 2021 – 1. etapa“, které se uskutečnilo 24. 5. 2021 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav,
za cenu 3.202.135 Kč + DPH.
Usnesení č. 14/163/2021
Rada města souhlasí na návrh bytové
komise s přenecháním městského bytu
č. 30245630, velikosti 2+1, na adrese
Soběslav, Soběslav III, Wilsonova 245/4,
do nájmu Karlu Nevrklovi, městského
bytu č. 10104060, velikosti 1+0, na adrese
Soběslav, Soběslav I, náměstí Republiky
104, do nájmu Josefu Stachovi a městského bytu č. 20059618, velikosti 1+1, na
adrese Soběslav, Soběslav II, tř. Dr. Edvarda Beneše 59/34 do nájmu Rostislavu
Peškovi.
Usnesení č. 14/164/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Čevak, a. s., České Budějovice, na výměnu
vodovodních uzávěrů a opravu vodovodních přípojek v Okružní ulici v Soběslavi za
cenu 250.000 Kč +DPH.
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USNESENÍ
15. zasedání Zastupitelstva
města Soběslavi, které se
konalo 23. června 2021
ZM 15/108/2021
Zastupitelstvo města:
- Uděluje souhlas s celoročním
hospodařením města Soběslavi
za rok 2020 a schvaluje závěrečný účet města Soběslavi za rok
2020 včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Soběslavi
za rok 2020, a to bez výhrad.
- Schvaluje účetní závěrku města
Soběslavi za rok 2020.
ZM 15/109/2021
Zastupitelstvo města schvaluje
změnu rozpočtu města Soběslavi
– rozpočtové opatření č. ZM
2/2021 – v předloženém znění.
ZM 15/110/2021
Zastupitelstvo města schvaluje
prodej bytové jednotky č. 374/2,
tj. bytu včetně příslušenství
a spoluvlastnického podílu na
společných prostorech v 1. nadzemním podlaží domu čp. 374,
v ulici Na Ohradě, Soběslav II, paní
Lucii Habartové, Tábor, za cenu
2.350.100 Kč.
ZM 15/111/2021
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p. č. 3626/4 o výměře
346 m2, p. č. 3846/1 o výměře 446
m2 a p. č. 3664/136 o výměře 2 533
m2, vše v k. ú. Soběslav, které jsou
ve vlastnictví města Soběslav, společnosti Rašelina, a. s., Soběslav, za
cenu obvyklou ze znaleckého posudku, tj. 500 Kč/m2.
ZM 15/112/2021
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p. č. 3623/6 o výměře 107 m2, p. č. 3623/7 o výměře
82 m2, p. č. 3626/5 o výměře 108
m2, p. č. 3626/6 o výměře 70 m2,
p. č. 3626/7 o výměře 40 m2 a p. č.
3845/1 o výměře 965 m2, vše v k. ú.
Soběslav, které jsou ve vlastnictví
města Soběslav, společnosti Banes, spol. s r. o., Soběslav, za cenu
obvyklou ze znaleckého posudku,
tj. 500 Kč/m2.
ZM 15/113/2021
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1926
o výměře 5 831 m2 v k. ú. Zvěrotice
dle následujících podmínek:

-

prodej bude uskutečněn formou výběrového řízení obálkovou metodou s otevíráním
obálek před veřejností

-

účastníkem výběrového řízení
může být fyzická nebo právnická osoba, každý účastník
může podat pouze jednu nabídku, ve které bude uveden
plán oprav

-

minimální kupní cena činí
90.000 Kč

-

podmínkou prodeje je závazek
nabyvatele v zachování druhu pozemku – vodní plocha
a způsobu využití – rybník, po
dobu 20 let; při nedodržení
smluvní pokuta ve výši kupní
ceny

-

město Soběslav zatíží pozemek předkupním právem

-

vítězem výběrového řízení
bude uchazeč, který nabídne
nejvyšší kupní cenu; v případě
rovnosti nabízené ceny rozhoduje dřívější čas podání

-

splatnost kupní ceny je před
podpisem kupní smlouvy

ZM 15/114/2021
Zastupitelstvo města schvaluje
prodej částí pozemků p. č. 128/1,
p. č. 129/8, p. č. 133/1, p. č. 133/5
a p. č. 135/39 o přibližné výměře
1 600 m2, vše v k. ú. Vesce, které
jsou ve vlastnictví města Soběslav,
obci Vesce za cenu obvyklou ze
znaleckého posudku, tj. 50 Kč/m2.
ZM 15/115/2021
Zastupitelstvo města schvaluje
přijetí daru části pozemku – díl a)
o výměře 36 m2 oddělený z p. č.
3980 v k. ú. Soběslav od Jihočeského kraje, České Budějovice.
ZM 15/116/2021
Zastupitelstvo města schvaluje
přijetí daru pozemku p. č. 3977/2
o výměře 908 m2 v k. ú. Soběslav
od Jihočeského kraje, České Budějovice.
ZM 15/117/2021
Zastupitelstvo města schvaluje
Jednací řád Zastupitelstva města
Soběslavi dle předloženého návrhu.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na prodej nemovitého majetku obálkovou
metodou
Pozemek p. č. 1926 v k. ú. Zvěrotice
- vodní plocha
Na základě usnesení Zastupitelstva města Soběslavi
č. 15/113/2021 ze dne 23. 6. 2021 vyhlašuje město
Soběslav výběrové řízení formou obálkové metody
s otevíráním obálek před veřejností, jehož předmětem je prodej pozemku p. č. 1926 v k. ú. Zvěrotice,
tj. rybníku Plaňava o výměře 5.831 m2.
Podmínky prodeje:
1. prodej bude uskutečněn formou výběrového
řízení obálkovou metodou s otevíráním obálek
před veřejností,
2. účastníkem výběrového řízení může být
fyzická nebo právnická osoba, každý účastník
může podat pouze jednu nabídku, ve které
bude uveden plán oprav,
3. minimální kupní cena činí 90.000 Kč,
4. podmínkou prodeje je závazek nabyvatele
v zachování druhu pozemku - vodní plocha
a způsobu využití - rybník, po dobu 20 let; při
nedodržení smluvní pokuta ve výši kupní ceny
5. město Soběslav zatíží pozemek předkupním
právem,
6. vítězem výběrového řízení bude uchazeč,
který nabídne nejvyšší kupní cenu; v případě
rovnosti nabízené ceny rozhoduje dřívější čas
podání,
7. splatnost kupní ceny je před podpisem kupní
smlouvy.
Náležitosti nabídky:
• písemná nabídka včetně plánu oprav musí být
zájemcem doručena (osobně nebo prostřednictvím pošty) v uzavřené obálce nejpozději do
25. 8. 2021 do 14:00 hodin na podatelnu městského úřadu v Soběslavi, náměstí Republiky
59, 392 01 Soběslav I, označena heslem „Výběrové řízení - rybník Plaňava - NEOTVÍRAT“,
• jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, nepovinně může být uvedeno telefonní
a e-mailové spojení, údaj o adrese pro doručování, pokud je odlišný od adresy trvalého
bydliště,
• nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč. Nabídka s menší
než minimální kupní cenou nebude do výběrového řízení zahrnuta.
Otevírání obálek před veřejností:
25. 8. 2021 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
Soběslav, nám. Republiky 59, Soběslav I - II. patro
Bližší informace k výběrovému řízení budou poskytnuty na adrese:
Městský úřad Soběslav, náměstí Republiky 59, 392
01 Soběslav v 1. patře u Pavlíny Chalupské nebo
na telefonním čísle 381 508 114 a e-mailových
adresách: chalupska@musobeslav.cz, kremenova
@musobeslav.cz.
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na prodej nemovitého majetku obálkovou metodou
Bytové jednotky v ulici Na Ohradě 373/1, Soběslav II
Na základě usnesení Zastupitelstva města Soběslavi č. ZM
14/102/2021 ze dne 28. 4. 2021 vyhlašuje město Soběslav výběrové řízení formou obálkové metody s otevíráním obálek před
veřejností, jehož předmětem je prodej bytové jednotky (se všemi součástmi a příslušenstvím, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku) ve vlastnictví města
Soběslavi, nacházející se na pozemku p. č. 1010/2 v k. ú. Soběslav,
v přízemí domu č.p. 373 v ulici Na Ohradě, Soběslav II, o velikosti
2+1 a výměře 58,9 m2.
Podmínky prodeje:
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 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 č. 6015-701490399/0800 (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.
Náležitosti nabídky:
• písemná nabídka musí být zájemcem doručena (osobně
nebo prostřednictvím pošty) v uzavřené obálce nejpozději
do 25. 8. 2021 do 14:00 hodin na podatelnu městského úřadu v Soběslavi, náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav I,
označena heslem „Výběrové řízení – byt Na Ohradě č.p. 373
– NEOTVÍRAT“,
• jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, nepovinně
může být uvedeno telefonní a e-mailové spojení, údaj o adrese
pro doručování, pokud je odlišný od adresy trvalého bydliště
• nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena číselně
i slovně v Kč. Nabídka s menší než minimální kupní cenou
nebude do výběrového řízení zahrnuta,
• potvrzení o zaplacení vratné peněžní jistoty ve výši 50.000 Kč.
Prohlídka prodávaného majetku se uskuteční na místě samém,
a to:
• ve středu 4. 8. 2021 v době od 15,30 do 16 hodin
• ve středu 11. 8. 2021 v době od 15,30 do 16 hodin
• ve středu 18. 8. 2021 v době od 15,30 do 16 hodin

Investiční
akce v Soběslavi
Přinášíme přehled investičních akcí, které proběhnou
nebo mají být zahájeny v srpnu.
V ulici 28. října dojde v souvislosti se stavebními pracemi na přípojce plynu a vody do mateřské školy k uzavírce
silnice a omezení průjezdu automobilů. V ulicích Okružní
(od křižovatky s ul. Nová po křižovatku s Horními Příkopy) a Na Svépomoci proběhne obnova povrchu komunikací. S touto akcí budou souviset postupné uzavírky.
Stavba bude probíhat ve třech etapách, aby byla zabezpečena alespoň částečná dopravní obslužnost Dále by měla
být zahájena oprava pomníku obětem 1. světové války
v Nedvědicích. Také tato akce si vyžádá částečné dopravní
omezení na přilehlých komunikacích.
U Domu dětí a mládeže v Soběslavi od července probíhají
práce na výstavbě nových parkovacích míst a rekonstrukci
chodníků v místním parku. Stavební práce měly původně
proběhnout ve dvou etapách, nakonec však budou realizovány najednou. Dojde během nich k rekonstrukci chodníků
a výstavbě 13 nových parkovacích míst a nového chodníku
podél ulice Na Pršíně. Předpokládaný termín dokončení je
konec srpna.
Nadále probíhá nástavba Senior-domu Soběslav a rekonstrukce a přístavba MŠ Nerudova. Dříve jsme také informovali o plánované akci, v rámci které má být vyčištěno koryto
řeky Lužnice ve dvou lokalitách, včetně koryta podél kempu
TJ Spartak Soběslav. Tyto práce se budou nakonec realizovat až po rekreační sezoně. Přesný termín zatím není
redakci znám. 				
-min-

Rekonstrukce chodníků a výstavba nových
parkovacích míst před DDM v Soběslavi

Otevírání obálek před veřejností:
25. 8. 2021 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Soběslav,
náměstí Republiky 59, Soběslav I – II. patro
Bližší informace k výběrovému řízení budou poskytnuty na
adrese: Městský úřad Soběslav, náměstí Republiky 59, 392 01
Soběslav I v 1. patře u Pavlíny Chalupské, tel. 381 508 114, nebo
na e-mail adresách: chalupska@musobeslav.cz, kremenova@musobeslav.cz)

Pokračující nástavba Senior-domu Soběslav
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Zastupitelstvo města Soběslavi

Na programu červnového zasedání
zastupitelstva byla průmyslová zóna.
Projednán byl také návrh na vyhlášení
referenda. O čem se jednalo a co bylo
schváleno? Stručný přehled přinášíme
v článku.

Závěrečný účet města,
účetní závěrka a jednací řád
Ve středu 23. června se v kulturním domě
konalo 15. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi. V prvním bodě jednání udělilo
zastupitelstvo souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2020 a schválilo závěrečný účet města a účetní závěrku za rok
2020. Z přečtené důvodové zprávy mimo
jiné vyplynulo, že město Soběslav v roce
2020 hospodařilo s rozpočtovým přebytkem ve výši 7 610 700 Kč a k 31. 12. 2020
nemělo žádné nesplacené půjčky a jiné
závazky po splatnosti, výše dluhové služby byla nulová. Hospodaření města bylo
přezkoumáno nezávislým auditorem, který
nezjistil žádné chyby a nedostatky, které by
negativně ovlivnily hospodaření města. Za
rok 2020 město vykazuje kladný Hospodářský výsledek ve výši 26 839 503,07 Kč.
V bodě 2 byla schválena změna č. 2 rozpočtu města na rok 2021, která rozšiřuje
schválený rozpočet města o nové příjmy
a výdaje zejména v souvislosti s dotací
na realizaci akce „Nástavba senior-domu
Soběslav“.
V bode č. 4 byl dále schválen nový jednací
řád ZM, jehož přípravou byl pověřen Kontrolní výbor zastupitelstva města. Nový jednací řád s sebou přinesl některé změny, například určení pořadí diskutujících, řešení
případného narušení řádného průběhu jednání zastupitelstva nebo vymezení osob,
které mají právo předkládat návrhy k zařazení do programu jednání zastupitelstva aj.

Zpráva od výboru
pro rozvoj PZS
V rámci bodu č. 5 vzalo zastupitelstvo na
vědomí návrh podmínek pro rozvoj průmyslové zóny PZ1 a PZ2, které by měly
být zapracovány do připravovaného textu
smlouvy s vlastníky pozemků. Návrh byl
připraven výborem na základě pověření,
které mu bylo uděleno zastupitelstvem
na 14. zasedání dne 28. dubna. Jeho znění je k nahlédnutí na webových stránkách
města www.musobeslav.cz. (Úřad/dokumenty/ Usnesení zastupitelstva města).
Zastupitelka a členka výboru A. Krejčová
(ODS a NK) uvedla, že je pro výbor důležité,
aby případně uzavřená smlouva nebyla pro
město nevýhodná a aby měla právní záruky.
Výbor absolvoval několik jednání s právničkou. Součástí návrhu je soubor právních
institutů, které mohou být v rámci smlouvy využity tak, aby byly zajištěny garance
a minimalizována rizika, která by mohla

nastat z neplnění dané smlouvy. Dále zmínila, že příprava dobře ukotvené smlouvy
je otázkou několika měsíců a jednání nejen
s jedním právníkem, ale různými odborníky na danou problematiku.
K otázce referenda A. Krejčová uvedla, že
bude mít dopad na smlouvu a její podpis:
„V okamžiku, kdy by taková situace nastala,
bylo by uzavření smluvního vztahu velkým
rizikem a určitě by přinášelo náhrady a dopad na město. Proto jsme museli i ohledně
této situace s právníkem hovořit - protože
je důležitá pro vaše budoucí rozhodování,“
vysvětlila ve vztahu k zastupitelům.
Zastupitelstvo dále zvolilo nového člena
výboru, zastupitele M. Turka (ANO)
a novou předsedkyni výboru A. Krejčovou namísto dosavadního předsedy výboru
J. Himpana (ANO), který rezignoval. Rezignaci dále podal dosavadní člen P. Plát.
Nového člena příslušná volební strana již
nenominovala.

Návrh na konání referenda
Bod 6 byl věnován návrhu na konání místního referenda, který na zastupitelstvu
představil zastupitel J. Černý (Piráti pro
Soběslav).
„Rozvoj průmyslové zóny podle záměru
Exprinu je asi jeden z největších průmyslových projektů, který zde v historii byl
a vzhledem k jeho velikosti může ovlivnit
jak Soběslav, tak i celé okolí. A právě místní referendum je vhodný nástroj, kterým
se dá zjistit postoj veřejnosti v důležitých
otázkách při jeho rozvoji,“ uvedl k tomu
Černý. Dále přečetl dvě navrhované otázky, vysvětlil některé pojmy, další kroky,
které by mohly nastat, a promluvil o stavební uzávěře.

Na konání referenda a řešení situace okolo
průmyslové zóny zazněly na zastupitelstvu rozdílné názory. A. Krejčová doplnila
některá fakta. Vyjádřila se k navrhovaným
otázkám v referendu, zejména pak té druhé,
která se týká velikosti hal v obou zónách
(PZ1 a PZ2) a stanovuje ji na maximálně
10 000 m2: „Měli jsme jednání se současnými podnikateli v daném místě a musím
říct, že pan ing. Baloun (pozn. red.: spol.
Banes) se nyní chystá budovat novou halu,
u které si netroufá říct, jestli bude do 10 000
m2 nebo větší. Již v tomto ohledu se dostáváme do kolize. Pro nás všechny je opravdu
důležité, abychom důkladně zvážili, jakou
cestou se ubrat, abychom opravdu získali kontrolu nad průmyslovou zónou, aby
se rozvíjela smysluplně,“ Později dodala:
„Je třeba mít důkladné informace, co bude
znamenat referendum a jaké náhrady by
připadaly v úvahu. Ta odpovědnost je na
nás, zastupitelích.“
Předseda spolku Naše Soběslav P. Plát
se na zasedání vyslovil pro referendum.
Uvedl, že spolek získal potřebný počet
podpisů občanů (aby mohl podat občanský
návrh na konání referenda). V souvislosti
s panujícími pochybnostmi zastupitelů
ohledně dopadů referenda na připravovanou smlouvu sdělil, že diskuze o otázkách
v referendu je stále otevřená.

K referendu se ve zbylém čase vyjádřili
další zastupitelé. L. Zbytovská (SNK)
mimo jiné zmínila, že z jejího pohledu
neměli zastupitelé dost času se sejít
a diskutovat o referendu (včetně navrhovaných otázek). K ní se připojili také starosta
města J. Bláha (ODS a NK) a zastupitelka
A. Krejčová. Z následné diskuze vyplynulo, že nejen starosta města, ale i jiní zastupitelé obdrželi navrhované otázky dva

srpen 2021

7

dny předtím, než byly letáky o referendu od spolku Naše Soběslav
rozneseny do domácností.
Dále se vyjádřili M. Pánek (ODS a NK), P. Valeš (SNK) nebo
V. Nedvěd (ODS a NK). M. Pánek mimo jiné zmínil, že Výbor pro
rozvoj PZS odvedl hodně práce a výsledky jednání, při kterých
došlo i k mnoha kompromisům mezi výborem a zástupcem investora, tj. spol. Exprin Property s.r.o., prezentoval na pracovním
jednání zastupitelstva.
Ve prospěch referenda promluvil M. Kákona, který doposud provedené úpravy v projektu PZS považuje spíše za kosmetické. Zmínil, že rizika pro město jsou, ale z jeho pohledu nejsou významná.
K tomu uvedl: „O případných náhradách města by rozhodoval
vždy soud a vždy se dá udělat mimosoudní vyrovnání,“ dále doplnil:
„Není znám žádný případ v ČR, v takovémto obdobném případě,
kdy by město developerovi skutečně platilo velkou náhradu. Vždy
nakonec došlo k dohodě, nebo se developer stáhl úplně.“ Vyjádřil
také uznání za dosavadní práci Výboru pro rozvoj PZS.

Dále se na zastupitelstvu rozpoutala výměna názorů okolo soudního sporu developerské společnosti Amádeus Real s městem Plzeň.
(pozn. red: V něm developer začal v roce 2015 uplatňovat náhradu
škody ve výši 1,8 miliardy Kč za neuskutečněný projekt výstavby
obchodního centra Corso po zbořeném kulturním domě Inwest,
který Plzeňané odmítli v referendu. Výsledky referenda zavázaly radnici, aby podnikla všechny kroky proti stavbě. Obě strany
spolu později začaly jednat o možném smírném řešení.)
Při závěrečném hlasování zvedlo ruku pro vyhlášení místního referenda pět zastupitelů, jeden byl proti a 13 se zdrželo. Usnesení
nebylo přijato.
V bodě č. 7: Různé dostali prostor zástupci z řad přítomné veřejnosti. Zazněly například dotazy na jednací řád zastupitelstva nebo
komunikaci zastupitelů s občany města a jejich zájem zjišťovat
názory občanů. 					
redakce

Odkaz na záznam celého zasedání zastupitelstva naleznete na www.musobeslav.cz pod menu Městský úřad/informace.

NÁZORY
Společně proti průmyslové zóně?
Průmyslová zóna v lokalitě Na Pískách
patří již 13 měsíců k nejdiskutovanějším
tématům v našem městě. Situaci sleduji
nejen z pohledu člena petičního výboru
proti záměru výstavby průmyslové zóny,
ale také jako zastupitel a jako občan, kterému není budoucnost města lhostejná. Za tu
dobu jsem mluvil s desítkami z vás a obdržel nemálo reakcí s podporou. I proto jsem
se společně s ostatními členy spolku Naše
Soběslav zapojil do sbírání podpisů potřebných k vyhlášení referenda, aby o budoucnosti průmyslové zóny mohli rozhodnout
všichni obyvatelé Soběslavi.
Připravili jsme dvě otázky. První o zmenšení zastavěné plochy jednotlivých hal,
druhou o zákazu výstavby logistického

centra. Důležité je, abychom neomezili
rozvoj současných soběslavských firem.
K tomu můžete pomoci i vy tím, že podpoříte svým podpisem vyhlášení referenda.
Situace kolem průmyslové zóny se za poslední rok příliš nezměnila. Developer nám
čas od času ukáže “nový” projekt, ale žádné
zásadní změny jsme se zatím nedočkali.
Petici podepsanou více než 2 000 lidmi developer ignoruje. S členy petičního výboru,
či později s členy spolku Naše Soběslav, se
bavit nechce, stejně jako rada města. Ta již
v minulosti řešení problematiky průmyslové zóny raději přehodila na zastupitelstvo,
které zřídilo Výbor pro rozvoj průmyslové
zóny. Ten se nyní snaží vyjednat podmínky
možné dohody s developerem. Odpověď

na to, zda výbor dokáže zajistit výhodnější
podmínky pro město, a ne jen pro rychlé
generování zisku investora, zjistíme brzy.
Výbor to každopádně nemá jednoduché,
což je zřejmé už od dubnového jednání zastupitelstva, kdy někteří zastupitelé odmítli
podpořit návrh na změnu územního plánu.
Přitom by stačilo málo… Táhnout za jeden
provaz, tak jako třeba v nedalekých Hrdějovicích u Českých Budějovic. Tam se vedení
obce a veřejnost semkli a přinutili developera zcela se stáhnout a jím vlastněné pozemky nabídnout k prodeji. Dokážete si něco
takového představit i u nás v Soběslavi?
			
Miloš Bučinský

Reakce na článek „Společně proti průmyslové zóně?“
S členem zastupitelstva města zvoleným za
Piráty pro Soběslav p. Milošem Bučinským
se dá souhlasit pouze v tom, že rozvoj průmyslové zóny v Soběslavi je v posledním
roce nejdiskutovanějším tématem. Výbor
pro rozvoj průmyslové zóny, který zřídilo
zastupitelstvo města, intenzivně jedná
o všech důležitých oblastech jejího rozvoje, nejen s novým investorem firmou
Exprin, který zastupuje vlastníka pozemků
p. Tomeše, ale i se stávajícími soběslavskými podnikateli. Na posledním jednání zastupitelstva města předkládal výbor
informaci o své činnosti a je evidentní, že
jeho práce má smysl a firmy a vlastníci

pozemků přistupují k návrhům výboru
vstřícně. Všem členům výboru bych rád
tímto poděkoval.

stávajících podnikatelů v této oblasti.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

K vyhlášení referenda a návrhu otázek je
potřeba říci, že jde o opoziční návrh a je
potřeba jej i tak chápat.
Pokud zastupitelstvo města schválí dohodu o budoucím rozvoji průmyslové zóny
v Soběslavi s vlastníky pozemků, kterou
výbor připravuje, mohl by kladný výsledek
navrženého referenda tuto dohodu narušit
a zároveň přinést značné finanční náhrady,
které by město muselo platit. Zároveň by
mohlo dojít k omezení rozvojových plánů

ilustrační foto

Pozn. red.: Aktuální informace o pravidelných jednáních Výboru pro rozvoj PZS a vývoji v tématu průmyslové zóny sledujte na
webových stránkách města. Dotazy, připomínky a podněty zasílejte na vyborpz@musobeslav.cz.
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Město Soběslav vypisuje výběrové řízení na strážníka městské policie
Požadavky:

formou na adresu:

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

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

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

Tradice vaření piva v Soběslavi se obnovila

Rašelina a. s. uspořádala v sobotu
26. června uzavřenou akci u příležitosti
obnovení měšťanského pivovaru. V areálu společnosti pivovaru požehnal farář
Římskokatolické církve Jan Hamberger
za přítomnosti starosty města Jindřicha
Bláhy, předsedy představenstva Rašeliny a. s. Rostislava Staňka, zaměstnanců
Rašeliny a zvaných hostů.
Úvodní slovo pronesl R. Staněk, který se
s přítomnými podělil o důvod a historii
vzniku pivovaru. Chtěl jej postavit již před
deseti lety, ale vždy se objevily jiné priority
včetně výstavby fotovoltaické elektrárny
nebo nových linek. „Protože jsme nyní
měli dostatek elektřiny, která byla především o víkendech nevyužitá, rozhodli jsme
se konečně proces urychlit. Řádově během
tří měsíců jsme postavili pivovar, který si
dnes můžete v areálu prohlédnout,“ vysvětlil R. Staněk, kterému se tím splnil osobní
sen.
Starosta města Jindřich Bláha poděkoval
za obnovu pivovaru, který v historii tvořil
významnou součást našeho města: „Když
Rosťa Staněk přišel s myšlenkou, že by v
Soběslavi rád vařil pivo, shodli jsme se, že
to je úžasný nápad. Kvůli tomu také koupil dům na náměstí, který teprve čeká na
své využití. Udělali jsme si minimálně tři
studie, kde by pivovar mohl být, už je ale
asi nepoužijeme. Po 70 letech se naše město dočkává svého piva a jsem moc rád, že
se tady bude opět vařit. Chtěl bych Rosťovi poděkovat a vám všem i občanům ze
Soběslavi a okolí popřát, aby vám moc
chutnalo.“
Technologii pivovaru sestavil bývalý sládek Prazdroje Josef Krýsl, který popřál
R. Staňkovi, aby mu pivovar dělal jenom
radost a dodal: „Je tady výborná parta
lidí, se kterou se mi velmi dobře pracovalo.
Výsledek je vynikající, nakonec to budete

moci posoudit sami. Na závěr bych chtěl již
jen popřát to pivovarské „Dej Bůh štěstí“.

Na závěr se ujal slova farář Jan Hamberger,
který přiznal, že pivovaru ještě nežehnal.
Zamyslel se nad smyslem jeho žehnání
a připomněl, že pivo nemáme jenom kvůli penězům, ale zejména k potěše lidského
srdce: „Vaření piva nám může symbolicky
připomenout, že člověk není jen tvor určen
k práci a vytváření hodnot, které mohou
být vlastně trochu pochybné. Jak říkal jeden filozof, jsme lidmi hrajícími si, tj. jsme
lidmi, když se nezapomínáme lidsky bavit.
A myslím, že pivo k tomu nějak patří.“ Dále
zmínil například známé lidové rčení „Kde
se pivo vaří, tam se dobře daří“, přečetl
biblický text ze Starého zákona a požehnal
pivovaru.

Pivo si mohou lidé zakoupit v zahradním
centru, a to ve skleněných 0,5 l lahvích
nebo plastových 1,5 l lahvích. Soudky
o velikosti 10, 20, 30 a 50 l jsou v prodeji
na expedici společnosti.
-min-

Vedle slavnostního přípitku se akce samozřejmě neobešla bez ochutnávek piva, na
které byl čas po celou dobu trvání akce.
Zájemci si mohli během dne prohlédnout
jak prostory pivovaru s výkladem Josefa
Krýsla, tak výrobní prostory Rašeliny a.s.
Nechybělo ani výborné občerstvení a příjemná hudba v podání swingové kapely
z Plzně.
Soběslavští si tak mohou po dlouhé době
vychutnat pivo z vlastního pivovaru, který
naváže na dlouholetou tradici svého předchůdce, založeného již v roce 1628. Zájemci
budou mít na výběr z piv různých chutí,
mezi nimiž nechybí např. světlý ležák,
pšeničný speciál či polotmavý ležák nebo
IPA. K pivu byly vyrobeny také sklenice
s logem pivovaru, který spolu s motivem
nových pivních tácků pro Rašelinu vytvořil hlavní designer společnosti Marek
Draganovský. Plány Rašeliny tímto ale nekončí. Ráda by v příštím roce dokončila rekonstrukci budovy na náměstí Republiky,
která poslouží jako zázemí pro restauraci
/pivnici přímo v srdci našeho města.

Foto: Rašelina a.s.
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VZPOMÍNÁME

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

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

Narození:
•
•
•

Dne 5. srpna uplynou
tři smutné roky, co nás
navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek,
dědeček a syn pan
Jiří Míka.
Nikdy nezapomenou
a stále s láskou a úctou
vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinou,
maminka a ostatní
příbuzní.

Dne 10. 8. 2021 tomu
budou tři roky, co nás
opustil náš manžel,
tatínek, dědeček a švagr
pan Vlastislav Frajt.
Stále vzpomínají
manželka Kateřina,
syn Vlastislav,
švagr Jan s rodinou
a vnouček Matyášek.

Dne 2. 8. 2021
uplyne 10 let,
co nás opustil pan
Miroslav Žákovský.
S láskou vzpomíná
manželka Marie
a dcera Monika
s rodinou.

Dne 29. 8. 2021 uplyne
10 smutných let, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček, bratr a švagr
pan Miroslav Míka.
S láskou a úctou stále
vzpomínají manželka
Bohunka, dcery Radka a Klára, vnoučata,
Hynek, Radka, Filip,
Radim a Mireček.

•
•

Marie Kubešová
Alžběta Kašparová
Aneta a Natálie
Knotkovy
Dominik Podlaha
Teodor Beneš

Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

Úmrtí:
•
•
•
•
•
•

František Holas
Václav Urban
Dagmar Severová
Milada Skopcová
Eva Kročáková
Slavomír Benhart

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Dne 17. 8. 2021
uplyne 5 let, kdy
nás navždy opustil
Pavel Pick.
Stále vzpomíná
manželka a Jana.

PROHLÍDKY MĚSTA
Od soboty 3. 7. do neděle 29. 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).

Kostýmované prohlídky

21. a 22. 8.
v 11, 13 a 15 hod.
Prohlídkový okruh: stará radnice, Smrčkův dům, Rožmberský hrad
Začátek prohlídky je v infocentru, vstupné: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč.
Zveme vás na kostýmované komentované prohlídky středověkou Soběslaví.
Naši dva průvodci vás seznámí s historií a zajímavostmi staré radnice. Spolu

s nimi navštívíte Rožmberský hrad opředený pověstmi. Nahlédnete do jeho útrob,
kde se nyní nachází městská knihovna,
která zde vznikla na základě odkazu Petra
Voka z Rožmberka. Zavedou vás do muzea, kde se seznámíte s životem sedláků,
kteří obhospodařovali tzv. Soběslavská
blata.

historické postavy spjaté se Soběslaví.
Vyslechnete si pověsti týkající se městské
věže, Rožmberského domu nebo staré
radnice. Povyprávíme vám i o tajemném
světýlku, které se pohybovalo v bývalých
močálech. Přijměte proto pozvání k putování setmělým městem.

20. 8.
Začátek v 21 h před infocentrem, pěší trasa městem, délka prohlídky cca 1 hodina,
při dešti se prohlídky nekonají, vstupné
dobrovolné.

V červenci a srpnu vás zveme na prohlídku městské věže. Po zdolání 165 schodů
vás čeká poutavý výhled nejen na náměstí s historickými budovami, ale i blízké
okolí. Součástí prohlídky věže je ukázka
restaurovaného hodinového stroje, expozice výroby zvonů a byt hlásného. Městská věž je zpřístupněna denně od 9 do 17 h.

Večerní prohlídky
– Pověsti staré Soběslavi II

Zveme vás na oblíbené večerní prohlídky městem, kterými vás provedou opět

PROHLÍDKY MĚSTSKÉ VĚŽE
U KOSTELA SV. PETRA A PAVLA
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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

Taneční kurzy 2021
Taneční kurzy pod vedením manželů Bolkových proběhnou na podzim 2021.
Rádi bychom začali v sobotu 4. září, čas upřesníme. Můžete přihlašovat do konce
srpna, cena tanečních 1 500 Kč.
Absolventům loňských kurzů 2020, které byly z epidemiologických důvodů přerušeny, budou jejich kurzy v letošním roce
také pokračovat. Prosím, přihlaste se (pokud jste tak už neučinili) do konce srpna!
Veškeré informace budeme zveřejňovat na našich stránkách
www.kdms.cz!

Prázdninové pohádky – pohádkový dvorek KD
(v případě nepříznivého počasí hrajeme v sále)

Čtvrtek 19. srpna od 17 h

Divadélko Kos
Jak se Janek neuměl rozhodnout
Děti velmi rády napovídají, co mají
pohádkové postavy udělat. Proto jsme
připravili pohádku, kde diváci mohou
sami rozhodovat, co se má stát a jak se
bude děj pohádky dále vyvíjet. Na začátku pohádky nemůže nikdo, ani my,
tušit, co nás v pohádce čeká a jak to
celé dopadne. Tak je každé představení
zcela jedinečné.

Čtvrtek 26. srpna od 17 h

Divadlo Andromeda
O Chytré kmotře Lišce
Kmotra Liška svou chytrostí a sympatickou lstivostí napálí lidi, kteří si myslí, že jsou pány tvorstva. Situace řeší
s důvtipem, humorem a trochou zlomyslnosti. Dokáže ale také pochopit,
kdy její taškařice přesáhnou únosnou míru a své chyby napravit. Děti
čeká spousta veselých zápletek, které
samozřejmě dobře dopadnou.

Výstavní sezona v Galerii Hláska
Martin Zhouf (Grafika – ilustrace - malba)
Pátek 6. srpna v 17.00 hodin
Martin Zhouf (*1962) vystudoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, od roku
1992 žije s manželkou Ludmilou v Černošicích. Má dvě dcery, Silvii a Dagmar, obě
již žijí mimo domov. V letech 1985 - 1990
působil jako učitel výtvarné výchovy na základní škole. Poté nastoupil na dráhu samostatného výtvarníka. Má za sebou dlouhou
řadu společných i samostatných výstav po
celé republice i v zahraničí. Je též členem
Unie výtvarných umělců, Syndikátu výtvarných umělců a Syndikátů autorů fantastiky.
V letech 1991 a 1992 získal ocenění čtenářské ankety IKARIE za nejlepší scifi ilustraci.
Rovněž je držitelem ceny Objev roku 92
na Euroconu ve francouzském Fayence za
obálku časopisu Ikarie.
Jeho dílo je známo z obálek knih Ondřeje Neffa, pro něhož od roku 1988 až
do nedávné minulosti působil jako dvorní ilustrátor. Od roku 1990 též ilustroval knihy Dicka Francise pro nakladatelství Olympia (přes 40 obálek). Celkem
však graficky upravil nebo ilustroval více
než 500 knih pro různá nakladatelství

(Albatros, Brána, Deus, Plejáda, Poutník
a řady dalších). Příležitostně spolupracoval
na filmech (Nexus, Saxana, Dune), muzikálech (Kleopatra, Rebelové), počítačových
hrách (Skeldal I a II) a v neposlední řadě
se věnoval tvorbě hudebních obalů českých a slovenských interpretů (přes 300 titulů, v poslední době obaly na CD skupin
Kabát, Wanastowi Vjecy, Kamelot a pod.).
V současnosti i nadále spolupracuje s řadou
knižních nakladatelství. Poslední dobou se
také ve větší míře vrací k volné tvorbě, kde
se i mimo jiné snaží zúročit svojí dlouholetou ilustrátorskou praxi. Jeho nejoblíbenější
techniky, kterými pracuje, jsou malba a airbrush (americká retuš) akrylovými barvami
a kresba (tuškou, perem i štětcem), případně
jejich kombinace.
Nevyhýbá se ani
volné tvorbě na
počítači, kde na
tabletu
pomocí
grafických a malovacích programů
vytváří své ilustrace i obrazy.

Letní kina
v Soběslavi
Aktuální program na webových
stránkách kina a na facebooku.
www.kinosobeslav.cz:
- facebook - Letní kino Soběslav
(Letní terasa)
- facebook - Kino Soběslav
(Dvorek)
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Pozvánka na slavnost

90 let vzniku VI. župy Boleslava Jablonského
se sídlem v Soběslavi
která se koná dne 28. 8. 2021.

Program:
8.30 hod.
dechový soubor Temelín před KDMS
9.30 hod.
krojovaný průvod kolem náměstí,
		
který bude vycházet od KDMS
v kulturním domě:
10.30 hod.
překvapení tetiček z Pištína
11.00 hod.
vystoupení souboru Kovářovan
11.30 hod.
Dechová hudba Temelín
13-15.00 hod.
dechová hudba Jižani
15.15 hod.
zpěv při harmonice
Srdečně zve konšelstvo.
Župní syndička Růžena Kastnerová
a župní rychtář Václav Kastner
V rámci našich tradic bychom Vás rádi pozvali na

vernisáž výstavy baráčníků
Jihočeského kraje.
Jedná se o čtyři župy - VI. župa se sídlem v Soběslavi, VIII.
župa se sídlem v Českých Velenicích, IX. župa se sídlem
v Boršově nad Vl., X. župa se sídlem ve Vodňanech, které
sdružují členy v Jihočeském kraji a reprezentují naše tradice
v České republice i mimo ni.
Vernisáž se koná 4. 8. 2021 v 10 hod.
v hlavní budově Krajského úřadu
(U Zimního stadionu 1952/2, ČB).
Na výstavě uvidíte kroje jednotlivých baráčnických žup, části
krojů, retro přehlídku oděvů z roku 1930 – 40, představení
jednotlivých žup na fotografiích, kroniky aj.

Za všechny jihočeské župy
župní rychtář VI. župy soused Kastner
statutární zástupce

LOUČENÍ S LÉTEM
Kapela Náhodný Výběr si Vás
opět po roce dovoluje pozvat
na akci Loučení s létem 2021,
která se bude konat dne
20. 8. 2021 v kempu
TJ Spartak Soběslav.
Během večera se můžete těšit
na vystoupení kapel Náhodný
Výběr, Zoči Voči, Sendwitch,
Utíkej! a písničkáře Lásky.
Celým večerem Vás bude již
tradičně provázet moderátor
a DJ Pavel Janovský. Začátek
akce je v 17:00. Za nepříznivého počasí se akce ruší.
Náhodný Výběr

Prvok, Šampon, Tečka a Karel/ komedie ČR/režie P. Hartl
V příběhu si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak
si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou
a plněním odvážných úkolů. Pokusí se najít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností
říkat to, co si opravdu myslí... (film dle knižní předlohy Patrika Hartla)

Zdroj: www.csfd.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Novinky v městské knihovně:

•

 říslib naděje: za války, 1918
P
Harrod-Eagles, Cynthia, 1948

Válka už pokračuje čtvrtým rokem a vybírá si stále vyšší daň. Na frontu musí
narukovat i starší generace a mezi nimi
rovněž Edward Hunter, který byl čerstvě
povýšen do šlechtického stavu, ale jeho
vztah s Beattie se rozpadá. David se dlouhodobě potýká se svým těžkým válečným
zraněním a hledá nové místo v životě.
William se vydává ve šlépějích svého bratra Bobbyho a nastupuje k letectvu a Sadie
se stále více věnuje práci, aby zapomněla
na nešťastnou lásku. Dianě, která už zaplatila válce nesmírnou oběť, chystá osud
další ránu. I Adu, kuchařku a další členy
domácnosti čekají převratné změny. A utrpení stále není konec – nedostatek jídla,
další útoky německých ponorek, zprávy
o těžkých bojích na Sommě, kde se spojenecké jednotky ocitají na pokraji porážky,
nekonečné seznamy mrtvých, nepřetržitý
proud raněných z fronty – kolik toho člověk ještě dokáže vydržet? A na obzoru se
objevuje další hrozba – španělská chřipka,
která z bojových zákopů začíná pronikat
i na britskou půdu. Stále však zůstává na-

děje na brzký konec války a návrat chlapců a mužů domů.

•

Začátek nové éry. Díl třetí
Korn, Carmen, 1952

Bestsellerová autorka Carmen Kornová se
v poslední části trilogie soustředí na mladou generaci potomků hrdinek a románovou ságu o čtyřech rodinách z hamburského Uhlenhorstu, které sleduje po celé
jedno století pohnutých německých dějin,
uzavírá. Opět využívá své žurnalistické
průpravy a působivě a autenticky servíruje
publiku dobové detaily z oblasti hudby,
literatury, módy a kuchyně, ale i společenských konvencí.

•

Žijte prostě: průvodce přirozeným domovem s minimem
odpadu
Watkins, Julia, 1972

Ke každé oblasti vaší domácnosti – od kuchyně, přes úklid, péči o zdraví, koupelnu
a až po zahradu – vám Julie ukazuje, jak
minimalizovat zbytečné obaly, škodlivé
přísady a jednorázové věci. Praktické seznamy přehledně popisují náhrady a udržitelné vylepšení všech běžných produktů
a pomocníků v domácnosti (namísto jed-

norázových mycích houbiček si vyberte
biologicky rozložitelné nebo švédské utěrky, volte raději bambusový zubní kartáček
namísto plastového).

•

Babišovo Palermo I
Kmenta, Jaroslav, 1969

Projekt Babišovo Palermo mapuje politický život Andreje Babiše v letech 2014 až
2021. Přináší souhrn skutečných důvodů
jeho vstupu do politiky a detaily fungování strany ANO. Na rozdíl od knihy Boss
Babiš, která vyšla v roce 2017 a která se
věnovala zejména zrodu oligarchy, jeho
kontroverznímu podnikání a klientelismu,
je Babišovo Palermo dramatickým popisem chyb a omylů v jeho politické kariéře. Je také o jeho metodách „zaklekávání
a ojebávání“ a též o nových kmotrech
ANO.
zdroj: www.databazeknih.cz

ilustrační foto

Hudební oslava svaté Ludmily v Soběslavi
Po pěti letech se na soběslavská Setkání s hudbou vrátila Schola Gregoriana
Pragensis; po všech stránkách mimořádné vokální uskupení, interpretující středověkou duchovní hudbou způsobem
tzv. poučené interpretace. Nejde tedy jen
o zevrubné nastudování notového záznamu, ale zpěváci se musí věnovat i tehdejší
interpretační praxi, tedy tomu, jak nejautentičtěji „zněla“ tato hudba v době svého
vzniku. Vedoucí Scholy, David Eben, je
v tomto směru dostatečnou autoritou, a tak
zpěváci pod sklípkovou klenbou chrámu
svatých Petra a Pavla představili chorální
hudbu v celé své bohatosti a mnohosti. Na
programu byly zpěvy oslavující sv. Ludmilu, první českou světici, jejíž mučednickou
smrt si tento rok připomínáme. Schola přistoupila k tématu systematicky a nabídla
posluchačům čtyři programové oddíly.
Mohli jsme slyšet nejen chorálové zpěvy
vzdávající hold mučednici, ale i zpěvy
o sv. Václavu, vnukovi sv. Ludmily, nebo
také hudbu s mariánskou tematikou. Specifickou krásu gregoriánského chorálu, který

prochází značnou renesancí od druhé poloviny minulého století dodnes, jak v oblasti liturgie, tak obecně v koncertní praxi,
podala Schola s obdivuhodnou posvátnou
hloubkou. Všechny zpěvy, jak jednohlasé,
tak ty, do níž pomalu prosakuje raná středověká polyfonie, přednesli zpěváci v souhře, pronikavě a nesmírně účinně. Meditativní síla chorálu leží v jeho archaické
formě a volných rytmech; ve zvukové čistotě a svým způsobem i čistotě duchovní.
Nejde jen o to, co se zde „děje“ hudebně,
ale člověk se má soustředit především na
obsah, tedy na posvátné Boží slovo, plynoucí z úst zpěváků. Hasan El-Duia, Ondřej Holub, Ondřej Maňour, Ondřej Múčka,
Stanislav Předota, Michal Medek i Tomáš
Lajtkep rozezpívali jeho účinek směrem
k početnímu publiku a učinili chorál pronikavým a působivým. Meditativní charakter vynikl účelně jak v sólových, tak
sborových zpěvech, především díky precizní latinské dikci zpěváků. I přes přísnou
kontemplativní povahu této hudby vyzněl
koncert dostatečně přístupně a dočkal se

pozitivní odezvy ze strany posluchačů.
Schola Gregoriana Pragensis propojila důstojně posvátný modlitební text s hudbou
a povznesla nás v tu krátkou chvíli k Bohu.
Nezbývá než se rozloučit s úspěšným
13. ročníkem Setkání s hudbou v Soběslavi
a těšit se na rok 2022, kdy už snad ani respirátor nebudeme potřebovat! Jan Průša
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2. 7.: Festival byl zahájen v kostele sv. Víta, zleva: umělecký ředitel
Setkání s hudbou P. Hanzlík, starosta města J. Bláha

2. 7.: Putovní koncert lektorů Setkání v kostele sv. Víta a poté v kulturním
domě;
Foto na str. 1, 12, 13: archiv Setkání s hudbou

4. 7.: Arie Antiche Markéta Cukrová (zpěv), Kateřina Englichová (harfa)
kostel sv. Petra a Pavla

5. 7.: Tomáš Strašil 50 + hosté, koncert u příležitosti jubilea lektora
Setkání T. Strašila, kulturní dům, poté kostel sv. Petra a Pavla

FOTOREPORT: SETKÁNÍ S HUDBOU

2. - 12. 7. 2021

7. 7.: The Swings - Sen (stále) bez konce, koncert v kině k výročí 30 let
od založení vokálního kvarteta zaznamenal letos největší návštěvnost

8. 7.: Schola Gregoriana Pragensis - Hudba pro duši a ducha,
kostel sv. Petra a Pavla (více viz str. 12)

9. 7.: Domácí výroba aneb pecky všecky - open-air koncert na pomezí
folkrocku, country, jazzu a blues na koupališti

10. - 12. 7.: Festival byl opět zakončen koncerty a matiné účastníků
kurzů v kostele sv. Víta, kulturním domě a koncertním sále ZUŠ.
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Kubešova Soběslav rozezněla soběslavské náměstí dechovkou
O víkendu 17. - 18. 7. se v Soběslavi
konal další ročník festivalu dechových
hudeb Kubešova Soběslav.
Po úvodních proslovech v sobotu festival
svými vystoupeními zahájily folklorní soubory Ráček a Javor, po nichž nastoupila
pravá českomoravská dechovka. Do večera
se na velkém pódiu na náměstí Republiky
vystřídaly kapely Sebranka, Žadovjáci,
Úhlavanka, Miločanka, Jižani nebo Babouci. Veselka kapelníka Ladislava Kubeše vystoupila od 22.30 h. Program uváděli
Karel Heger a Martin Hlaváček. Jeden koncert Veselky se dále odehrál v Borkovicích,
tj. rodné obci Ladislava Kubeše st.
V neděli jako první vystoupila Budvarka,
po níž následovala Řečická kapela. Od
12 h zahrála Veselka a koncert byl vysílán v přímém přenosu Českého rozhlasu
ČB. Jako obvykle jej provázel bohatý
doprovodný program, u kterého nechyběl milovník a podporovatel dechovky
Miloň Čepelka. Na pódiu byla připomenuta významná životní jubilea některých
osobností dechovky (více viz festivalové
zajímavosti) a do rádia i k posluchačům
na soběslavském náměstí zazněly mnohé
informace o kapele Veselka, jejím založení
a současných i zakládajících členech. Vysílání Českého rozhlasu skončilo před 13 h,
ale publikum se mohlo stále těšit na mnoho
dechové muziky. Od 13.15 do 18.30 vystoupili: Dudáci, Pernštejnka, Krajanka,
Túfaranka a na závěr Veselka. Poté následovalo rozloučení, během kterého starosta
města Jindřich Bláha připomněl, že v minulém roce nemohla Kubešova Soběslav
z důvodu epidemiologické situace proběhnout a poděkoval všem, kteří se letošního ročníku festivalu zúčastnili. Ladislav
Kubeš uzavřel letošní dechovky se slovy
„Mějte se dechovkově!“.

celkem 2 097 diváků. Nechybělo účinkování tradičního dětského folklórního souboru ze Soběslavi, který se jmenuje právě
podle jednoho z blatských tanců – Ráček.
V roce 2020 nebylo z důvodu epidemiologické situace možné festival uspořádat.
Abychom ale nezapomněli, uskutečnil se
v roce 2020 společný koncert Babouků
a Veselky Ladislava Kubeše v tradičním
festivalovém termínu v kulturním domě.
V letošním roce se v Soběslavi na náměstí
představilo dvanáct dechovek a dále pak
dětský folklórní soubor Ráček ze Soběslavi a Javor z Lomnice nad Lužnicí. Celkem
206 hudebníků, výjimečně pouze z Čech
a Moravy, přispělo k příjemné atmosféře
již 26. mezinárodního festivalu dechových
hudeb Kubešova Soběslav.
Současná situace neumožnila účinkování
zahraničních dechových hudeb. Ovšem
mezinárodním festivalem byla Kubešova
Soběslav i letos, neboť v neděli účinkovali
tři dudáci z Rakouska a závěrečný koncert
dirigoval rakouský dirigent a velký příznivec festivalu pan Gerhard Sulyok. V příštím roce snad bude situace příznivější
a hosté z Holandska, Německa, Rakouska
nebo Švýcarska opět obohatí festivalový
program.
Již dvacátým rokem zavlál na pódiu slavnostní prapor města Soběslavi. Vedle praporu města Soběslavi se tradičně na pódiu
objevila i česká vlajka – vzpomínka na
legendárního příznivce české dechovky
Röbiho Widmera. Tento dárek od paní
Widmer je pro festival velkou poctou.
Dvacátý šestý ročník byl také ve znamení
oslav životních jubilejí osobností dechovky.

Pětaosmdesátiny oslavil vynikající textař
a propagátor dechovky pan Miloň Čepelka
a spolu s ním i dirigent Zeman. Devadesát
je panu textaři Buštovi. Kulatiny slaví také
zpěvačka Veselky paní Blanka Tůmová.
Čtyřicet let pro nás hraje dechová hudba
Veselka Ladislava Kubeše.
V letošním roce se již potřetí na festivalu,
stejně tak, jako na všech světových festivalech, objevily vratné plastové nápojové poháry s logem Kubešovy Soběslavi. Pohárek
byl zálohovaný částkou 50 Kč. Při vrácení
kelímku na výčepním místě obsluha zálohu
samozřejmě vrátila. Pokud si ovšem pohárek návštěvník nechtěl ponechat jako festivalový suvenýr.
Příští – již sedmadvacátý – ročník se bude
konat opět na soběslavském náměstí tradičně třetí (celý!) červencový víkend, což připadá na sobotu a neděli 16. a 17. července
2022.
Veškeré informace o festivalu a účinkujících můžete najít na www.kubesovasobeslav.cz. Horké novinky pak můžete hledat
i na facebookovém profilu festivalu, který
spravuje pan Ladislav Kubeš.
M. Nováková
ve spolupráci s KDMS

Poděkování

Velký dík patří městu Soběslavi. Bez
podpory radnice v čele se starostou Ing.
Jindřichem Bláhou by se mohl festival
v Soběslavi jen těžko uskutečnit.
Děkujeme firmě Správa města Soběslavi,
spol. s r.o. Obětavá práce týmu pánů Vladimíra Falady a Václava Novotného tradičně
napomáhá hladkému průběhu festivalu.

Na závěr tradičně zahrály všechny dechové hudby společně. Za řízení Rudolfa
Lughofera, Jaroslava Zemana a Gerharda
Sulyoka zazněly tři poslední skladby, které
si přihlížející rádi zazpívali s muzikanty, tj.
Borkovická polka, Moje česká vlast a Od
Tábora až k nám. Nedělní program uváděly
Kateřina Hálová a Ivana Šimánková.
Vedle výborné muziky bylo k dispozici
také dobré jídlo a pití. Občerstvení historicky poprvé při dechovkách nabídnul
i SoStánek na náměstí. Počasí se přes původní výhrůžky meteorologů nakonec nad očekávání dobře vydařilo. Letos se na dechovkách na náměstí Republiky sešlo 1 373 lidí.

Festivalové zajímavosti
V roce 2019 ve svém 25. jubilejním ročníku se festival opět vrátil zpět na zrekonstruované soběslavské náměstí. 14 dechových
hudeb, celkem 205 hudebníků, zahrálo pro

Veselka kapelníka Ladislava Kubeše vystoupila oba festivalové dny,
v sobotu 17. 7. zahrála do příjemného letního večera po 22. 30 h
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Děkujeme Vodní záchranné službě Soběslav, panu Vladimíru
Beránkovi za zdravotní zajištění festivalu.
Děkujeme SDH Soběslav za spolupráci při technickém zajištění festivalu.
Děkujeme také všem občanům města Soběslavi za shovívavost
při problémech, které jim můžeme uskutečněním festivalu
způsobit.
Slova díků si samozřejmě zaslouží i všichni partneři festivalu,
bez jejichž přispění bychom mohli festival jen stěží uskutečnit
v současné podobě a všichni další, kdo s jeho realizací ať přímo či nepřímo pomáhají.
Děkujeme celému realizačnímu týmu Kulturního domu města
Soběslavi v čele s paní Jaroslavou Palasovou a v neposlední
řadě vynikající partě externích spolupracovníků kulturního
domu v čele s Honzou Duškem.
-

Partneři festivalu:

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním, o.s.
Spilka a Říha spol. s r.o., Soběslav
Impregnace Soběslav spol. s r.o., Soběslav
Jihostav spol. s r.o., Soběslav
Motor Jikov Group a.s., České Budějovice
České houby a.s., Soběslav
STRABAG a.s., České Budějovice
Autoservis Jindra spol. s r.o., Soběslav
ČEVAK a.s., České Budějovice
TIP N+V, spol. s r.o., Soběslav
SUEZ Využití zdrojů a.s., Praha
T.O.D.O.K. spol. s r.o., Klenovice
CupSystem, s.r.o., Praha
Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group
ENVI-PUR spol. s r.o., Praha
Jednota o.d., Tábor
Květiny Anna Fleková, Soběslav
Prádelna u Milušky, Soběslav

Na festivalu se letos vystřídalo 12 dechových hudeb,
kapela Babouci (viz foto) zahrála v SO od 21 h

Koncert Veselky s doprovodným programem
vysílal v neděli 18. 7. od 12:00 Český rozhlas ČB

Mediální partneři:
- Český rozhlas České Budějovice, Rádio Proglas, časopis
„Dechovka, to je naše“, Tuba musikverlag, Blasmusik
Finanční podpora:
- Ministerstvo kultury České republiky,
- Jihočeský kraj,
- Město Soběslav.
Petr Valeš, ředitel KDMS

Folklorní soubor Ráček v sobotu vystoupil jako první

Na závěr festivalu se s diváky rozloučili (vedle jiných
osobností) i L. Kubeš a starosta města J. Bláha
Foto z festivalu na str. 1, 14-15: Stanislav Tošner
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MÁME OTEVŘENO!
Všechny naše objekty jsou už přístupné,
jediným epidemiologickým omezením
je povinné použití respirátoru. Žádné testy ani jiná potvrzení nejsou pro návštěvu
muzea potřeba. (pozn. red: aktuální informace sledujte na covid.gov.cz)

SAVCI TÁBORSKA
Výstava v Rožmberském domě představuje všech 62 druhů šelem, kopytníků, zajíců,
hlodavců, hmyzožravců a letounů (netopýrů), aktuálně se vyskytujících na území
našeho regionu, a také už vymizelé druhy
včetně velkých šelem. Na panelech najdete
popisy a fotografie jednotlivých zvířat
a jejich biotopů, základní údaje o rozšíření savců vycházející z mnohaletého výzkumu regionu i další zajímavé informace
o zdejší savčí fauně. Atraktivní částí výstavy jsou exponáty většiny popisovaných
druhů. Kromě kompletní sady zdejších hlodavců a hmyzožravců jsou veřejnosti poprvé prezentovány naše nové vycpaniny kopytníků a šelem. Budeme proto rádi, když
naši nejmenší návštěvníci budou chodit do
muzea nejen „na medvěda“ (i když ty nyní
vystavujeme dokonce dva), ale i třeba na

jelena, daňka, muflona, vydru anebo na
dosud nepříliš známého psíka mývalovitého. Díky zápůjčkám z Národního muzea
v Praze, Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a Správy Národního parku České Švýcarsko uvidíte také bobra, trofejní
hlavu losa a vyhynulé šelmy – vlka, rysa
a kočku divokou. V případě rysa jde dokonce o výjimečný historický exemplář
ulovený na Táborsku v roce 1835, který
byl tehdy označen jako vůbec poslední
rys ulovený v Čechách. K výstavě jsme
vydali stejnojmennou knihu (atlas savců
Táborska s rozšiřujícími texty a barevnými
fotografiemi) Miloše Anděry a Petra Zbytovského, která je v muzeu ke koupi.
Výstava i publikace vznikly za finanční
podpory Ministerstva kultury.

150 LET VĚDY NA STRÁNKÁCH
ČASOPISU VESMÍR
V rámci volného cyklu drobných výstav
„Exponáty roku“ mapujeme během letošní
výstavní sezóny ve Smrčkově domě stopadesátiletou historii přírodovědného časopisu
Vesmír, jehož komplet od roku 1871 je
uchováván také v naší muzejní knihovně.
Na výstavě zjistíte, jaká témata byla pro
milovníky přírody zajímavá třeba před
sto lety, že se na stránkách časopisu psalo
i o přírodě Blat nebo plovoucích ostrovech
na soběslavském Novém rybníce a které
osobnosti z našeho regionu se na časopi-

su 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.

90 LET VI. ŽUPY BARÁČNÍKŮ
SE SÍDLEM V SOBĚSLAVI
V galerii Smrčkova domu zahájíme
ve čtvrtek 29. 7. v 17 hodin výstavu dokumentující historii, současnost a sbírky VI.
župy Boleslava Jablonského sdružených
obcí baráčníků se sídlem v Soběslavi, která
od roku 1931 spojuje baráčnické obce Tábor, Jindřichův Hradec, Veselí nad Lužnicí
a Soběslav. Přímo v Soběslavi byla baráčnická obec založena už koncem roku 1929
a řadu posledních let sídlí v Rožmberském
domě. Na výstavě uvidíte fotografie a listiny dokládající bohatou činnost spolku
i ukázky lidové kultury, které za desítky let
svého působení baráčníci nashromáždili.
Výstava, kterou pořádáme ve spolupráci
s místní obcí baráčníků, potrvá do 29. 8.,
o den dříve si ji prohlédnou i hosté baráčnických oslav konaných ve městě.
Daniel Abazid, vedoucí Blatského muzea

MŠ NERUDOVA
naše děti vyrobili ve svých dílnách klienti Diakonie Rolnička. Tímto jim za jejich aktivitu
velice děkujeme!
Poslední měsíc školního roku
se v naší mateřské škole nesl
ve znamení výletů do přírody, a hlavně loučení se
s předškoláky.
Každá třída podnikla svoji cestu za pokladem, děti z Hvězdičkové třídy s velkým elánem
připravily šipkovanou pro
kamarády ze Srdíčkové třídy.
Vypravili jsme se na farmu za
zvířátky či jen na delší vycházky za poznáním přírody kolem nás. Naším cílem byl park
u Nového rybníka, altánek
„Muchomůrka“, okolí Plovárny a předškoláci došli dokonce
až na Svákov.
Na zahradě mateřské školy
jsme se rozloučili s budoucími
školáky z tříd Hvězdičkové,
Měsíčkové a Sluníčkové. Každý byl ostužkován za potlesku
svých mladších kamarádů. Na
památku si odnesl knihu, pamětní list a přívěšek. Ten pro

V červnu také začaly práce
na stavebních úpravách naší
mateřské školy. Děti bedlivě

pozorovaly z oken svých tříd
každodenní ruch na staveništi
a nenechaly si ujít nic důležitého. Moc se těšíme na nové
prostory a na to, jak to bude
naší školce po přestavbě slušet.
Přejeme Vám krásné a slunné

léto. Všem našim prvňáčkům
přejeme úspěšné vykročení
do první třídy, jejich rodičům
spoustu trpělivosti a pochopení.
S ostatními se těšíme na setkání v září.
kolektiv MŠ Nerudova

srpen 2021

17

MŠ DUHA
Duhové okénko
Třídíte odpad? My v Duze
ano. A nejen to. Pečovat
o naši planetu se děti učí už
v předškolním věku. Společně slavíme Den Vody
a Den Země. Třídění odpadu patří u nás ve školce
ke každodenním činnostem. Koše na papír a plast
jsou v každé třídě, společně nosíme odpad do
kontejnerů na tříděný odpad. Na chodbách máme
i speciální koše na kov, kam děti můžou nosit hliníková víčka od jogurtu. Nově teď máme v přední
části zahrady informační tabuli, kde si děti s rodiči
můžou prohlédnout, jak dlouho trvá, než se rozloží
různé odpadky. Za krásné zpracování děkujeme
firmě Dřevovýroba Václav Vaněk, která je také
dodavatelem dřevěných prvků ve stále probíhající
rekonstrukci školní zahrady. kolektiv MŠ DUHA

Příběh Honzíka - 4,5 let
Maminka se na nás obrátila s prosbou
o radu, pomoc. Nebyla si jistá vývojem
u svého 2,5 letého Honzíka. Především
vývojem řeči. Nemluvil, špatně rozuměl.
Uměl pár citoslovcí, nemohl se vyjádřit
nebo nerozuměl a reagoval pak pláčem.
Objevilo se podezření na autismus.
Rodině jsem doporučila osvědčeného logopeda, klinického psychologa. Zjištěnou
diagnózou u Honzíka byla vývojová dysfázie (což je narušený vývoj řeči a je zapotřebí s dítětem pravidelně pracovat).
Pro Honzíka jsem využila na začátku formu
logopedických cvičení, které jsem uzpůsobila pro Honzíka, aby jim rozuměl.
S maminkou jsme hledaly cesty k trénování protikladů: malý x velký, zaměřily se na
výběr ze dvou alternativ. Pro jemnou motoriku pak cvičení skládání kroužků na trn,
puzzle atd. Vozila jsem pravidelně vhodné

hračky a pomůcky a mamince ukazovala,
jak s Honzíkem procvičovat. Rodinu jsem
provedla procesem k získání asistenta-pedagoga do mateřské školy. Pomohla jsem
s bytovou situací.
Nyní po dvou letech práce s rodinou již
Honzík dochází do běžné MŠ s asistentkou. Mluví v krátkých větách. Začíná skloňovat a časovat, upravovat správný slovosled. Když chce říci hodně věcí najednou,
vyplňuje někdy mezery mezi slovy lalalalala. Všemu, co sděluje, je ale již rozumět.
Začíná se vyjadřovat i neverbálně a rozumí
i v náročnějším prostředí.
Je velmi zdatný v popisování emocí. Umí
říct, proč je smutný, proč se zlobí, že mu
tento úkol nejde a potřebuje pomoci. Maminka je velmi šikovná a odmala Honzíkovi sama popisuje, co cítí a jak se on
cítí. Pořídila k emocím i hru a je to znát
:-). Honzík už zvládá hry s kostkou a se
střídáním - dokonce obojí sám vyhledává.
Rozvíjí se u něj také dobře logické myšlení
a vědomí souvislostí. Orientuje se v příběhu a je schopný jej podle obrázků sestavit.
Umí už rozeznat čísla do tří a počítat do
pěti, a to nejen v řadě, ale opravdu něco
spočítat. Vymýšlí si sám různé hry s příběhy a taky rošťárny :-).
V rámci hrubé motoriky jezdí na bruslích,

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

na kole, koloběžce. Celkově je nyní Honzík dobře laděné veselé dítko s výraznými
emocemi a udělal velké pokroky. Zařadil
se do mateřské školky a okolí se učí, jak se
s ním dorozumět. Díky projektu a podpoře
je celková situace rodiny nyní stabilizovaná a budeme zde ukončovat službu.
Míša Bumbálková,
poradkyně rané péče v rodině Honzíka.
Tak to je jeden z příběhů…. Takových jsou,
díky finanční podpoře Nadace rozvoje
občanské společnosti z prostředků VELUX
FOUNDATIONS, téměř dvě desítky.
Částka 566 t. nám po dva roky umožnila
jezdit s naším bezplatným poradenstvím,
sociální službou, do rodin malých dětí
po celém Jihočeském kraji. A uspořádat
pobyty. A v Soběslavi pak třeba zorganizovat Kina pro neposedy a Velikonoční
venkovní hru. A ... no, je toho víc, tak si
počtěte na www.IMYpomahame.cz.
Upřímně děkujeme a jsme vděční! Děkuji i podpoře kina, města a dobrovolníkům
z Dobrovolnického centra u Diakonie ČCE
- Střediska Rolnička. Především pak ale
děkuji celému týmu I MY za jejich profesionalitu, nasazení a lásku, které do své
práce dávají.
Klára Csirková, ředitelka I MY, o.p.s.

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA
BURZU A TRHY

1. 8. 2021

od 7 do 9:30 hod.
areál chovatelů

K nákupu drobného zvířectva, farmářských
produktů a chovatelských potřeb.

SETKÁNÍ
ANONYMNÍCH
ALKOHOLIKŮ
Každý čtvrtek
od 18 h na faře ČCE
v ulici 28. října.
kontaktní osoba
- Bohuslav,
Tel. 602 126 685
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POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
•

•

•

•

(červen 2021)
Policisté soběslavského oddělení pátrají
po zloději či zlodějích, kteří v době od půl
čtvrté hodiny odpolední středy dne 9. 6. do
šesté hodiny ranní následujícího čtvrtka
dne 10. 6. kradli motorovou naftu v prostoru stavby železničního koridoru v katastru
obce Sedlečko u Soběslavě. Po násilném
překonání uzávěru nádrže zde odstaveného
nákladního vozu tovární značky Tatra 815
z ní odčerpali na 200 litrů motorové nafty.
Vlastní krádeží a poškozením uzávěru nádrže způsobili škodu v souhrnné výši 6 000
korun. V případě dopadení hrozí pachatelům až trest odnětí svobody na dobu dvou
let.
Osobní motorové vozidlo řídil dne 11. 6.
řidič po pozemní komunikaci v obci
Soběslav, kdy byl hlídkou místního oddělení zastaven a kontrolován v souvislosti
s podezřením na ovlivnění návykovou látkou. Toto bylo následně provedeným testem na detekci drog v organismu potvrzeno
a řidiči teď hrozí mimo jiného trest odnětí
svobody až na jeden rok.
Dále pátráme po pachateli, který se v nočních hodinách ze čtvrtku 17. 6. na pátek
18. 6. vloupal do zemědělského objektu na
jižním okraji obce Zvěrotice na Soběslavsku. Po násilném vstupu do areálu vnikl do
zde odstaveného traktoru značky CASE
MX 285, ze kterého vymontoval GPS navigaci, obslužný tablet a volant s ovládacími
prvky. Podniku tím způsobil škodu ve výši
odhadem 300 000 korun. Jakékoli poznatky, které by přispěly k objasnění tohoto
skutku, a to jak k výskytu podezřelé osoby či osob, potažmo vozidla v obci, stejně jako k podezřelé nabídce či poptávce
po uvedené technice, předejte prosím
policistům na jejich služebně v Palackého ul. či na telefonní lince 974 238 740.
Děkujeme.
V jednom dni, a to 22. 6., přijali policisté
na Soběslavsku hned dvě oznámení
o nálezu vojenské munice. V poli nedaleko dálnice D3 na Soběslavsku byl nalezen
dělostřelecký náboj ráže 37 mm. V lesním
prostoru na Veselsku byl pak oznámen nález ručního granátu F1 a pěchotní munice.
Oba nálezy zajistil policejní pyrotechnik
a bezpečně je přepravil k následné odborné likvidaci. Nález jakéhokoliv předmětu,
který by jen připomínal vojenskou munici, je nutné okamžitě nahlásit Policii ČR,
a to cestou linky číslo 158. S předmětem
nijak nemanipulujte, zajistěte prostor proti
vstupu dalších osob, ustupte do bezpečné
vzdálenosti a vyčkejte příjezdu policistů.
Za OO PČR Soběslav,
za využití zpravodajství
por. Mgr. Miroslava Doubka,
pprap. Jana Štecová

Rekonstrukce budovy Obvodního
oddělení PČR Soběslav
Oznamujeme, že v době od 18. srpna
2021 do přibližně konce měsíce května 2022 proběhne celková rekonstrukce domu č. p. 94/2 v Palackého ulici
v Soběslavi, tedy objektu, kde sídlí Obvodní oddělení PČR Soběslav. Od středy 18. srpna 2021 tak nebude možné
v této budově činit žádná podání.
Soběslavští policisté budou po dobu
rekonstrukce sídlit v objektu Územního odboru PČR Tábor na Soběslavské
ulici číslo 2763 v Táboře.
Výkon služby na jejich teritoriu bude
probíhat stejně jako doposud. V život
ohrožujících či jinak důvodně naléhavých případech policisty přivoláte
na lince tísňového volání číslo 158.

Pro ostatní komunikaci použijte telefonní linku 974 238 740.
Osobní podání pak můžete učinit na
výše uvedené adrese Územního odboru
PČR Tábor, kde bude sídlit stálá služba
OOP Soběslav, případně cestou linky
974 238 740 domluvíte jiný postup.
Pevně věříme a budeme maximálně
usilovat o to, aby bezpečnost a výkon
policejní služby na Soběslavsku nebyl
rekonstrukcí domovského objektu
nijak narušen.
Děkujeme tímto všem občanům za
pochopení.
por. Mgr. Miroslav Doubek, komisař
OTP KŘP Jč. kraje, STP Tábor

Přátelé obce Zálší a Klečaty vás zvou na
6. ročník

Festivalu malých dechových hudeb
4. 9. 2021 v sále pohostinství v Zálší od 13 h
Hrát bude:

Veselí n. L. zve
2. 7. - 16. 9. 2021
POSTAVENO
Z KOSTEK LEGO®

• Živelná pohroma – Domov svaté Anežky
Týn n. Vltavou – pod vedením Martiny Černé
• Malá Netolička – pod vedením
Michala Veselého
• Blaťácká pětka – pod vedením
Jaroslava Broma
• K Club – pod vedením Jana Hatáka
• Bohdalka – pod vedením Jiřího Pavla
• Hartmanická muzika – pod vedením
Martina Kubíčka
• Mažičanka – pod vedením Františka Slípky

Výstava ze soukromé
sbírky Michala Plose.
Přijďte se podívat,
co vše je možné
postavit z kostek
LEGO®, dozvíte se
informace o historii
a zajímavosti
o kostkách LEGO®
a mnohé další.

vstupné obvyklé, občerstvení zajištěno,
změna programu vyhrazena

Otevřeno vždy v ÚT,
ČT a SO od 13 do 17 h,
vstupné: 20 Kč.
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FK Spartak Soběslav oslavil 100 let
V sobotu 10. července pozval soběslavský fotbalový klub své fanoušky a veřejnost na oslavy kulatého výročí 100 let od
založení klubu.
Letní stadion ve sportovním areálu mohla
už dopoledne využít mládež pro své přátelské zápasy. Odpolední program lákal
především na dva fotbalové zápasy. Po 14.
h se mezi sebou utkaly staré gardy Spartak Soběslav a Spartak Sezimovo Ústí
s výsledkem 1:1. Po 16. h změřili své síly
„A“ muži Spartaku Soběslav s výběrem
Dynama ČB, za které proti našim stanuli
bývalí ligoví hráči David Lafata, Zdeněk
Křížek, Petr Bouchal a další. Zápas skončil
pro soběslavský tým vítězstvím 5:3.

Program ale neprobíhal jen ve znamení
sportu. V 16 h byla na zeleném trávníku
stadionu pokřtěna kniha s názvem „100
let fotbalu v Soběslavi“ za přítomnosti
starosty města Jindřicha Bláhy, senátora
Jaroslava Větrovského, autora knihy Petra
Lintnera a předsedy klubu Marka Nývlta.
Poté byly předány pamětní listy za rozvoj
a popularizaci fotbalu v Soběslavi. Na
závěr proběhlo přátelské posezení u sportovní haly pod gymnáziem.
Během celé akce nechybělo dobré občerstvení a na své si přišly i děti, které se vedle
přáteláků s kamarády zabavily na skákacím hradě. Odnést si mohly i jednorázové
tetování.

Zápas starých gard FK Spartak Soběslav vs Spartak Sezimovo Ústí

Ocenění pamětním listem:
Miloslav Kodým, Ladislav
Krejča, Jan Bavlovič, Bohumír Fiala, Zdeněk Vránek, Jiří Klíma, Marek Nývlt, Karel
Poustecký, Karel Kovařík, František Douda, Radek Hajič, Vladimír Hanzal, Jaroslav
Klimt, Miloš Janoušek, Roman Kačur (nepřítomen), Michal Turek, Josef Moc, Bohumil Tůma, Josef Vohnoutka, Stanislav
Štosek, Miroslav Pazdera, František Cílek,
Ladislav Ježek, Josef Hajič, František Maršík, Josef Eremiáš, Miloš Vojta, Pavel Štefan, Zdeněk Šetka, Martin Dvořák, František Bučínský (nepřítomen).
-min-

„A“ muži Spartaku Soběslav vs výběr Dynama ČB

Společná fotografie „A“ mužů FK Spartaku Soběslav se členy výběru Dynama ČB, za které se zápasu zúčastnili i ligoví hráči David
Lafata, Zdeněk Křížek, Petr Bouchal aj.(autor fotografií na str. 19-20: Vít Koloušek)
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Knihu 100 let fotbalu v Soběslavi
zakoupíte v infocentru
Knihu nejen o historii soběslavského fotbalu můžete zakoupit
v infocentru. V Soběslavi se fotbal hraje možná i víc než 100
let, nicméně v roce 1921 založilo několik mladých mužů fotbalový klub pod názvem SK Soběslav. Bohatá historie soběslavského fotbalu doplněna dobovými fotografiemi je poutavou
formou popsaná v této knize.

Předání pamětních listů

Křest knihy „100 let fotbalu v Soběslavi“

Autorem je Petr Lintner, který už napsal několik úspěšných
knih o Soběslavi. Knihu si můžete koupit v infocentru na náměstí Republiky za 390 Kč. Jsme tu pro vás denně od 9 do
17:30 hod.
-pim-
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
•
•

•

Zdarma ke stažení
na Google Play
a App Store

Prodávám podsklepený cihlový
řadový rodinný dům v Soběslavi.
Tel: 603 933 938
Koupě
Koupím dům, byt, nebo chatu v
Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862

•

Koupím garáž v Soběslavi,
tel. 725 302 843

•

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

•

Koupím garáž v Soběslavi.
Tel. 776 468 750

•

Koupím, pronajmu byt pro jednu
osobu 1+0, 1+1, 2+1 v Soběslavi.
Solventní a čistotný důchodce.
Tel. 601 590 750.

•

Koupím garsoniéru v os. vlastnictví
nebo mohu nabídnout výměnu za
byt též v os. vlastnictví 1+1 větších
rozměrů s balkonem, plus doplatek
vyrovnání. Tel. 607 917 756

•

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

•

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

•

AKTUÁLNÍ INFORMACE
V MOBILNÍ APLIKACI

Prodej
Nemovitosti
- www.inrekareality .cz

Ostatní
MALÍŘ-NATĚRAČ. Metelec.
Tel. 728 987 702

•

Sedmdesátiletý důchodce hledá
mladší přítelkyni. Jsem čistotný,
vařím a zvládám domácnost.
Tel. 601 590 750

•

Daruje někdo štěně fenku malého
vzrůstu (voříška)? Pro pejska, kterému je smutno. Přišel o kamarádku. Mob. 731 468 794
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KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA
Prodej, doprava,
čerpání betonu
Luboš David
Tel. 775 024 262

PŘIJME DO PRACOVNÍHO
POMĚRU NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK
uklízečku pro pracoviště v Soběslavi.
Vhodné i pro osoby se změněnou pracovní schopností.
( ČID, TZP, ZZ, důchodce apod.)
- pracovní doba cca od 15:00 – 18:00 hod.
Nabízíme:
- dlouhodobý pracovní poměr ve stabilizované společnosti
- jistotu stálého pracoviště
- zaměstnanecké benefity
Informace na tel.: 388 311 333, 724 824 408.
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KAMENICTVÍ
Kámen ábor

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

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

OPRAVY A RENOVACE POMNÍKŮ
• POMÍNKY, SCHODY, PARAPETY
• KUCHYŇSKÉ A GRILOVACÍ DESKY
• VÝROBA Z PŘÍRODNÍHO KAMENE
ZHOTOVENÍ NÁPISŮ

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN
• nízká cena
• neomezená životnost

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ

ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ
DŘEVO

VESCE 44, Soběslav

Nabízíme kompletní
Elektro instalační
a instalaterské práce
-

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

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

srpen 2021

24

PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA
•

•
•

Ošetření nehtů a odstranění zrohovatělé kůže pomocí
speciálních vysokoobrátkových frézek bez nutností
namáčení nohou do vody (minimalizace přenosu
plísňových onemocnění)
Vhodné pro zarůstající nehty a nehty postižené plísní
Vhodné pro klienty s ranami i pro klienty bez defektů
Tel: 704 610 800,
E-mail: pedikurasobeslav@seznam.cz
Provozní doba: dle objednání
Adresa: Poliklinika Soběslav, DiaPodi care,
Petra Voka 159, Soběslav 392 01
(přízemí, dveře číslo 2)

Termín uzávěrky inzerce - 10. 8., pište na hlaska@musobeslav.cz

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant všechny
barvy, Green Shell - typu Araukana
a Dark Shell - typu Maranska. Stáří
16- 20 týdnů, cena 185 - 229,- Kč/ ks

Prodej: 27. 8. 2021

Soběslav - u vlak. nádraží

17.50 hod.

Výkup králičích kožek
Cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

Nabízíme
-

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