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Setkání s hudbou

V červenci hostila Soběslav již 11. ročník festivalu komorní hudby
s názvem Setkání s hudbou. Od 3. do 13. 7. se do města sjela řada
předních hudebníků a renomovaných umělců. Více se dozvíte z fotoreportu na straně 14 a 15.
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AKCE V MĚSÍCI SRPNU
VÝSTAVY:
do 29. 9. nová stálá expozice „Otakar Ostrčil a Soběslav“ - pamětní síň hudebního skladatele, dirigenta, šéfa Opery Národního
divadla, který se narodil před 140 lety, Blatské muzeum - Smrčkův
dům
do 29. 9. výstava Houby na hrázích jihočeských rybníků - k vidění jsou fotografie a exponáty, modely hub a pravidelně obměňované ukázky čerstvých hub, výstavu doprovází houbařská poradna,
jejíž termíny naleznete na muzejním webu, Blatské muzeum - Rožmberský dům
do 10. 8. Kapličky - výstava fotografií focených objektivem Vlastimila Slabého, Galerie Hláska
do 11. 8. Obrazy regionálního výtvarníka Františka Svobodného,
galerie Smrčkova domu
do 30. 8. Za památkami a přírodou - výstava fotografií Jiřiny
Prágrové z Klenovic, knihovna
AKCE:
4. 8. Burza a trhy drobného zvířectva, areál chovatelů, 7 – 11 h
15. 8. Řeč krajky - vernisáž výstavy vyhlášené pražské krajkářky
Milči Eremiášové, Blatské muzeum - Smrčkův dům (výstava potrvá do 29. 9. 2019)
16. 8. Potvorný herbář („bytosti“ od Černovického potoka)
– vernisáž výstavy fotografií Pavla Molíka, Galerie Hláska,
17 h (výstava potrvá do 14. 9. 2019)
16. 8. Loučení s létem - koncerty, kemp TJ Spartak Soběslav
u Lužnice, 17 h
AKCE V OKOLÍ:
10. 8. Svatovavřinecký koncert - účinkuje Vratislav Kříž a
HAMAVE, kostel sv. Vavřince v Dírné, 18 h
10. 8. Formanská jízda – ukázky prací s koňmi, soutěže, výstava
historických motorek a traktorů, Vesce u Soběslavi, 10 h
24.8. Pivní slavnosti - ochutnávky piv z malých pivovarů z okolí,
uzenářské pochutiny, kapely, Myslkovice u zámku, 14 h

Územní studie „Na Ohradách“
- podklad pro změnu územního plánu

Závazným dokumentem pro rozhodování
v území je platný územní plán. Z důvodu, že
veškeré změny v území nelze předvídat, umožňuje stavební zákon změny územního plánu.
Územní plán Soběslav nabyl účinnosti dne
27. 4. 2012. Změna č. 1 dne 11. 7. 2017. Blíží se realizace IV. žel. koridoru – přeložením
tělesa železnice směrem severním a odtěžením železničního náspu vzniknou nové vztahy
v území. Město proto zadalo územní studii na
návrh funkčního využití území mezi bytovými
domy „Na Ohradách“ a plánovanou přeložkou
IV. žel. koridoru. Tato studie by měla být podkladem pro změnu územního plánu č. 2.
V současné době je na odboru výstavby a regionálního rozvoje několik jiných podnětů ke změně územního plánu, které budou v rámci změny
též posuzovány.
Nahlédnout do tištěné verze územní studie, podat připomínky či dotazy k dané studii či jiné
podněty na změnu územního plánu, je možné na odboru výstavby a regionálního rozvoje
u Ing. arch. Dagmar Buzu, tel. 381 508 154.
Více na www.musobeslav.cz v menu Úřad
- Informace
redakce

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Od 1. 7. do 31. 8. Vás zveme na komentované
prohlídky kostelů a Rožmberského hradu
- knihovny denně v 11, 13 a 15 hodin. Sraz před
každou prohlídkou je v infocentru (nám. Republiky 148, u „Husa“).
M. Pimperová

PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ
DOBA MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Prázdninová otevírací doba bude shodná s otevírací dobou přes rok. Otevřeno bude také každou
sobotu od 9 do 13 h. V otevírací době knihovny
bude otevřena také galerie ve věži Hláska.
Po
Út
St

zavřeno 		
9-18
9-17

Čt
Pá
So

9-16
9-15
9-13

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

Středa 14. 8. a 28. 8.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375

redakce
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
17. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 25. června 2019.
Usnesení č. 17/179/2019
Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy města Soběslavi, s. r. o., za rok
2018 dle zprávy předložené jednatelem
SMS, s. r. o., p. Vladimírem Faladou.
Kladný výsledek hospodaření SMS,
s. r. o., za rok 2018 ve výši 692.170,48
Kč bude rozdělen následujícím způsobem: 34.608,52 Kč do rezervního fondu,
138.434,10 Kč do sociálního fondu a zbývající část, tj. 519.127,86 Kč, na úhradu
ztráty z minulých let.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán Správy města Soběslavi, s. r. o., na rok
2019 v předloženém znění.
Usnesení č. 17/180/2019
Rada města projednala studii revitalizace
bývalého areálu Hedva zpracovanou firmou A-Z eko ateliér, s. r. o., Soběslav, a
doporučuje zastupitelstvu města schválit
odkoupení pozemků parc. č. 393/1, 394,
393/10, 393/6 a 393/9 do majetku města.
Usnesení č. 17/181/2019
Rada města schvaluje mimořádnou odměnu řediteli ZŠ Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, Mgr. Vlastimilu Říhovi za
přípravu a zabezpečení branné soutěže
„Zvedněme děti od počítačů“ pořádané
24. 4. 2019 v Soběslavi pro žáky 2. stupně
základních škol ORP Soběslav dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 17/182/2019
Rada města schvaluje odměnu řediteli ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, řediteli ZŠ Komenského
Mgr. Janu Holasovi, ředitelce MŠ Duha
Mgr. Aleně Krejčové a ředitelce MŠ
v Nerudově ulici Bc. Evě Kuklové z rozvojového programu MŠMT „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování
pedagogických pracovníků mateřských,
základních a středních škol, konzervatoří
a školních družin v roce 2019“ dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 17/183/2019
Rada města souhlasí s podáním žádosti Základní školy Soběslav, tř. Dr.
Edvarda Beneše 50, do Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělání v rámci výzvy č. 02_18_063 Šablony II pro ZŠ a ŠD, MRR prioritní osa
3. Celkové náklady na projekt ve výši
2.080.003 Kč budou plně hrazeny ze strukturálních fondů MŠMT.

Usnesení č. 17/184/2019
Rada města na základě žádosti ředitelky
Mateřské školy, Nerudova 278, Bc. Evy
Kuklové souhlasí s dodávkou pergoly nad
pískoviště včetně montáže od firmy Dřevovýroba Václav Vaněk, s.r.o., Soběslav, za
cenu 105.934,57 Kč s DPH. Pergola bude
pořízena z investičního fondu školy.
Usnesení č. 17/185/2019
Rada města souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy mezi městem Soběslav a firmou
Elektro Novák, a.s., Soběslav, na dodávku a montáž vybavení kuchyněk v domě
čp.1/I na náměstí Republiky v Soběslavi za
cenu 166.431 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 17/186/2019
Rada města souhlasí na návrh bytové
komise s přenecháním městského bytu
na adrese Soběslav, část Soběslav II,
tř. Dr. Edvarda Beneše čp. 58/32,velikosti
1+1, od 1. 8. 2019 do nájmu Lukáši Šímovi
a s přenecháním městského bytu na adrese
Soběslav, část Soběslav II, tř. Dr. Edvarda Beneše čp. 58/32, velikosti 1+kk, od
1. 7. 2019 do nájmu Dominiku Hanákovi.
Usnesení č. 17/187/2019
Rada města na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Duha Mgr. Aleny
Krejčové souhlasí s pořízením dlouhodobého hmotného majetku – elektrického přístroje LUX UNIPROF pro údržbu všech typů podlahových krytin od
firmy LUX Czech, s. r. o., Praha, za cenu
61.270 Kč včetně DPH. Přístroj bude pořízen z prostředků školy.

USNESENÍ

18. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 16. července 2019
Usnesení č. 18/188/2019
a) Rada města ruší své usnesení
č. 14/141/2019 ze dne 14. 5. 2019.
b) Rada města souhlasí s konáním akce
„GraffitEko“ – malování na kontejnery
na tříděný odpad v roce 2019 za podmínek stanovených radou města.
Usnesení č. 18/189/2019
Rada města ukládá realizovat usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 26. 6. 2019.
Usnesení č. 18/190/2019
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „ČOV Soběslav
– obnova odvodnění kalu, I. etapa“.
Vítězem výběrového řízení se stala fir-

ma Čevak, a. s., České Budějovice, za cenu
5.085.548 Kč + DPH.
Usnesení č. 18/191/2019
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. RM 4/2019 ve znění předloženém pracovnicí finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií
Krejčí.
Usnesení č. 18/192/2019
Rada města na základě žádosti ředitele
Základní školy Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, Mgr. Vlastimila Říhy souhlasí s přijetím účelově určeného peněžitého daru
od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o. p. s., Praha, prostřednictvím charitativního projektu „Obědy pro děti“ na úhradu obědů v rámci školního stravování pro
pět žáků této základní školy v období od
2. 9. 2019 do 30. 6. 2020 v celkové částce
28.757 Kč.
Usnesení č. 18/193/2019
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení organizovaného ředitelem Základní
školy Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50,
Mgr. Vlastimilem Říhou na veřejnou zakázku „Venkovní učebna přírodních věd“ jako
první části projektu „Venkovní učebna pro
přírodovědné předměty se sociálním zázemím v Základní škole Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50“, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075
/0010344, z programu IROP, 3. Výzva MAS
Lužnice-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání
a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi
ZŠ E. Beneše a firmou Dřevovýroba Václav
Vaněk, s. r. o., Soběslav, na realizaci uvedené zakázky za cenu 1.845.153,25 Kč s DPH.
Usnesení č. 18/194/2019
Rada města souhlasí na základě žádosti
ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny
Petráskové s přijetím věcného daru v hodnotě 2.527 Kč od firmy 2P Servis, s. r. o.,
Plzeň, do majetku Senior-domu.
Usnesení č. 18/195/2019
Rada města schvaluje změnu rozpočtu příspěvkové organizace Senior-dům Soběslav
v roce 2019 dle návrhu předloženého ředitelkou Senior-domu Ing. Zinou Petráskovou.
Usnesení č. 18/196/2019
Rada města projednala žádost fotbalového
klubu TJ Spartak Soběslav o finanční podporu na úhradu části nákladů spojených
s účastí družstva mužů v divizní soutěži.
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit finanční příspěvek fotbalovému klubu TJ Spartak Soběslav ve výši
250.000 Kč.
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Usnesení č. 18/197/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem
Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r. o.,
Soběslav, uzavřenou dne 9. 8. 2018, na
akci „Zimní stadion v Soběslavi – snížení
energetické náročnosti“, kterým se upravuje cena díla o dodatečně objednané
práce z 21.989.547 Kč na 23.128.074,09 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 18/198/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem
Soběslav a firmou Ing. Pantoflíček Miroslav, Projektová a poradenská činnost,
Soběslav, ze dne 29. 5. 2019 na zhotovení
projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby „Oprava severní
strany domů č. p. 101/I až 104/I Soběslav“,
kterým se mění název akce na „Zateplení
a oprava severní strany domů č. p. 101/I až
104/I Soběslav“.
Usnesení č. 18/199/2019
Rada města souhlasí s uzavřením nové
smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi
městem Soběslav a REHAB-CENTRUM
TÁBOR, s. r. o., Tábor, na pronájem nebytových prostor v 1. patře budovy čp. 159/I
v ulici Petra Voka (Poliklinika) v Soběslavi
o celkové výměře 52,6 m2 v souvislosti se
změnou právní formy podnikání MUDr.
Markéty Tomáškové. Smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s účinností od
1. 8. 2019.
Usnesení č. 18/200/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi
městem Soběslav, jako budoucí oprávněný,
Správou železniční dopravní cesty, státní
organizace, Praha, jako investor, a společností PRO-DOMA, SE, Praha, jako budoucí povinný, v souvislosti s realizací akce
„SO 51-71-03 Žst. Soběslav, přeložka vody
DN100 a řadů DN300 v přel. sil. III/13521“
na pozemku p. č. 3710/1 v k. ú. Soběslav,
který je ve vlastnictví společnosti PRO-DOMA.
Usnesení č. 18/201/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o poskytnutí dotace mezi městem Soběslav
a Jihočeským krajem, České Budějovice, na
realizaci projektu Pořízení navigačních systémů pro pěší a informační nosič do centra
města Soběslavi. Výše poskytnuté dotace
je 70.000 Kč, podíl města činí 106.297 Kč.
Usnesení č. 18/202/2019
Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem,
České Budějovice, na realizaci projektu

Pozemek č.
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Parcelní č.

Výměra
v m2

1.

2103/467

993

1.350.000

Jaroslav a Hana Faustovi, Soběslav

2.

2103/579

869

1.160.000

Michal Křiklán, Soběslav, a Marcela
Bumerlová, Veselí nad Lužnicí

3.

2103/580

841

1.000.000

František a Leona Tupý, Klenovice

4.

2103/581

842

900.000

Lenka Šustrová, Soběslav

5.

2103/582

841

950.000

František Klípa, Soběslav, a Alena
Klípová, Tábor

6.

2103/583

857

1.380.000

Vylicitovaná
cena v Kč
(vč. DPH)

Modernizace vybavení infocentra města Soběslav. Výše poskytnuté dotace je
30.000 Kč, předpokládaný podíl města
činí 12.857 Kč.
Usnesení č. 18/203/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej pozemků p. č. 1928/8
o výměře 79 m2, p. č. 1928/9 o výměře 69
m2, p. č. 1928/6 o výměře 1 m2, p. č. 1827/2
o výměře 14 m2 a p. č. 1827/3 o výměře
41 m2, vše v k. ú. Soběslav, Českému
rybářskému svazu, z. s., Soběslav, z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků
v areálu ČRS „Na Brousku“ v Soběslavi.
Usnesení č. 18/204/2019
Rada města ruší své usnesení č. 9/076/2019
ze dne 5. 3. 2019.
Usnesení č. 18/205/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci mezi městem Soběslav
a E.ON Česká republika, s. r. o., České
Budějovice, na bezplatné zapůjčení elektro skútru pro potřeby Městské policie
Soběslav. Smlouva bude uzavřena na dobu
určitou do 31. 10. 2019.
Usnesení č. 18/206/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou Elektroprof, a. s., Praha, na dodávku a montáž
osvětlovacích bodů veřejného osvětlení
v ulici Bezděkova a na náměstí Republiky
v Soběslavi za cenu 135.312 Kč + DPH.
Usnesení č. 18/207/2019
Rada města souhlasí se změnou plánu
účetních odpisů MŠ Duha na rok 2019
dle návrhu předloženého ředitelkou školy
Mgr. Alenou Krejčovou.

Nabyvatel

Jan Žid, Praha, a Aneta Židová,
Soběslav
Usnesení č. 18/208/2019
Rada města na žádost ředitelky MŠ Duha
Mgr. Aleny Krejčové souhlasí s použitím
fondu investic školy na opravu nemovitého majetku – vstupních dveří do sociálního zařízení – ve výši 22.143 Kč.

USNESENÍ
5. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 26. června 2019
ZM 5/031/2019
Zastupitelstvo města schvaluje změnu
rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové
opatření č. ZM 2/2019 – v předloženém
znění.
ZM 5/032/2019
Zastupitelstvo města schvaluje prodej
pozemků p. č. 2582/3 o výměře 78 m2 a p.
č. 2582/2 o výměře 321 m2 v k. ú. Soběslav,
které jsou ve vlastnictví města, p. Lubomíru Novákovi, Chlebov, p. Romanu Chatrnému, Řípec, a p. Antonínu Pánkovi, Košice-Doubí, za cenu dle znaleckého posudku
v celkové výši 31.920 Kč.
ZM 5/033/2019
Zastupitelstvo města schvaluje prodej
stavebních pozemků v ulici V Paloucích v
k. ú. Soběslav takto: (viz tabulka na str. 4)
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Soběslav má nový orientační
systém pro chodce
V červenci začala Správa města Soběslavi vyměňovat starý a opotřebený orientační systém
pro chodce na sloupech veřejného osvětlení
v ulicích Nová, Nerudova, Palackého, tř. Dr. E.
Beneše a u křižovatky Obchodní/Wilsonova.

Do konce léta budou nové sloupy se směrovými šipkami instalovány také u nádraží, pošty
a na náměstí Republiky. Orientační systém byl
navržen tak, aby vizuálně odpovídal současnému mobiliáři v centru města. Směrové šipky
jsou vyrobeny ze slitiny hliníku. Na pořízení
systému město čerpá dotaci od Jihočeského
kraje.
redakce

Hromadění odpadků v přírodě a na veřejných prostranstvích se bohužel poslední dobou stává stále častěji jevem,
se kterým se můžeme běžně
setkávat. Zejména v létě,
ve volných prázdninových
dnech, se tento fenomén projevuje stále výrazněji - hlavně v okolí vycházkových tras
a odpočinkových lokalit.
I v našem městě se vyskytují
místa, kde návštěvníci hledající
uvolnění a zábavu po svém pobytu zanechávají stopy ve formě plechovek, lahví nebo obalů
od potravin.
Nevzhledně také působí pohozené cigaretové nedopalky
a žvýkačky nalepené na chodnících, přičemž jejich úklid
je jistě v silách každého, kdo
je bezmyšlenkovitě odhodil.

Pronájem nemovitostí k rekreaci
Upozorňujeme všechny pronajímatele
nemovitostí k rekreaci (chaty, chalupy, rodinné domy, bytové jednotky),
že musí vlastnit k této činnosti živnostenské oprávnění na živnost ohlašovací volnou s předmětem podnikání
Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti Ubytovací služby.
Současně musí živnostenskému úřadu
oznámit adresu provozovny a provozovnu označit údaji dle § 17 odst. 7
a 8 živnostenského zákona.
Dlouhou dobu nebylo jasné, zda má mít
ubytovatel (pronajímatel) živnostenské oprávnění, či nikoliv; zda se jedná
o podnikání, či o správu vlastního majetku. Nový občanský zákoník (zákon
č. 89/2012 Sb.), účinný od 01. 1. 2014

sice definuje ubytování jako zvláštní
případ nájmu a nazývá ho přechodným
nájmem, přesto v praxi nebyli ubytovatelé ochotni si pořizovat živnostenské
oprávnění s odůvodněním, že se stále
jedná o nájem a že uzavírají s rekreanty
nájemní smlouvy a neposkytují zákazníkům jiné než základní služby spojené
s nájmem.
Teprve s aplikací zákona 112/2016 Sb.
o evidenci tržeb došlo k vyjasnění rozdílů mezi živností ubytování a pouhým
pronájmem nemovitosti (viz tabulka).
Neznamená to ale, že musí být splněny
všechny znaky současně; i poskytnutí
rekreačního pobytu na měsíce je živnost ubytování.
Městský úřad Soběslav,
obecní živnostenský úřad

Znaky pronájmu

Znaky živnosti ubytování

Slouží k uspokojení bytových potřeb
nájemce, dlouhodobému bydlení

Je poskytována opakovaně,
např. za účelem rekreace

Poskytován na měsíce, roky

Poskytována zpravidla na dny,
týdny

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

Poskytován i úklid,
výměna ložního prádla

Nájemce provádí běžnou údržbu
a drobné opravy prostoru

Ubytovaný neprovádí běžnou
údržbu a drobné opravy prostoru

Fenomén jménem littering
Odstranění takového nepořádku stojí nejen nemalé úsilí
pracovníků technických služeb,
ale samozřejmě i nějaké finance. Je nutné proto apelovat na
každého občana našeho města
a na jeho návštěvníky, aby své
odpadky odkládali do košů
nebo kontejnerů, kterých je
v současnosti v Soběslavi již
dostatek.
Pozitivní zpětnou vazbou provázející tzv. litternig („nedbalé
odhazování odpadků na veřejném prostranství a ve volné
přírodě“) je práce „dobrovolníků“, kteří při svých běžných
vycházkách sbírají cizí nepořádek nebo se účastní různých
úklidových akcí. Stále oblíbenějším se například stává propojení běhu s úklidem běžecké
trasy.

Možností, jak se aktivně zapojit
do udržování čistoty ve městě,
existuje skutečně velké množství, přesto zůstává na každém

z nás uvědomit si, že prostředí,
ve kterém žijeme, je společné,
a tak se k němu musíme i chovat. Zuzana Černá, OŽP MěÚ
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Rozbory vody z městských studní – odběr 12. červen 2019
Je tu opět léto, čas dovolených, čas, kdy častěji než v době, kdy jsme všichni pracovně
vytíženi, vyrážíme ven po okolí ať již na
kole, pěšky se svými blízkými či jen pravidelnou procházku s našimi čtyřnohými přáteli. Proto město Soběslav opět nechalo provést rozbory vody v některých vytipovaných
městských studních, které můžeme při svých
procházkách po okolí potkat. A jak se již stalo pro mnohé z našich spoluobčanů zvyklostí,
informuji je o kvalitě vody alespoň některých
studních v majetku města Soběslav, které patří dle mého názoru k těm, na které mohou
nejpravděpodobněji narazit. Rozbory vody
byly provedeny aktuálně u pěti studní s tím,
že i v tomto roce plánuje město zprovoznit
další a samozřejmě udržovat stávající, ač se
stále naráží na stejný problém - studna se nechá za nemalý obnos opravit a nezřídka bývá
do měsíce či dvou vyřazena z provozu (viz
studna na sídlišti Míru či u ZŠ Komenského).
Opět zmiňuji, jak finančně náročná je jejich
obnova a jak by tyto prostředky mohly být
využity jinde a účelněji. Nezbývá než doufat,
že si toto lidé uvědomí a situace se zlepší natolik, že bude možno do budoucna zprovoznit
více stávajících zdrojů podzemní vody, které
je rok od roku čím dál větší nedostatek.
V městských studních je sice „tvrdá voda“,
ale možná by ji mohly používat technické
služby k zalévání městské zeleně alespoň
jako záložní zdroj v případě, že stávající
studna v areálu Správy města Soběslavi s.r.o.
bude nedostačující. Úbytek vody či její úplná ztráta v kopaných, zejména mělčích studních je rok od roku častější. Proto je nutno
využívat tyto alternativní zdroje, neboť byť
i jen pomyšlení na využívání pitné vody k závlahovým účelům je naprosto nemyslitelné.
Studny by třeba také mohly sloužit jako zdroj
do kropicích aut v panujících vedrech. A pokud by se vody ze zmiňovaných studní víc
používaly, jejich kvalita by mohla být pak
i lepší.
I v letošním roce bylo využito služby Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem
kontaktní místo Tábor, kterým byly provedeny tzv. „orientační rozbory“, a to v rozsahu:
pH, amonné ionty, barva, TOC, dusičnany,
dusitany, chloridy, suma vápník a hořčík (tvrdost), zákal, železo, enterokoky, Escherichia
Coli, koliformní bakterie a počty kolonií při
22°C.
Hodnocení vzorků bylo provedeno srovnáním zjištěných hodnot jednotlivých ukazatelů
kvality vody s limitními hodnotami uvedenými ve vyhlášce MZ ČR č. 252/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou
vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Tam, kde byla limitní hodnota překročena, je
výsledek zvýrazněn. Ve vedlejším sloupci
jsou pak limitní hodnoty konkrétně uvedeny.
1. Studánka u Svákovské kaple (trvale
vyvěrající pramen) – velmi „měkká“ voda
s nízkým pH (typické pro agresivní vodu
s možnými korozními účinky), s nízkým obsahem organických a dusíkatých látek, chloridů i železa. Ve srovnání s předchozími roky

opět mírně vzrostl obsah dusičnanů – v tomto směru je pramen nutno nadále sledovat.
Mikrobiální kvalita odpovídá situaci v okolí
pramene (volný přístup) – byly zjištěny koliformní bakterie, které sice osidlují střevní
trakt lidí nebo zvířat, ale běžně žijí i v půdě.
Čerstvé fekální znečištění prokázáno nebylo.
I když jsou u pramene volně k použití hrnky,
nedoporučuji vodu k pití, u citlivých jedinců
může i jednorázové napití způsobit střevní
potíže.
2. Studánka pod Svákovskou kaplí
u kempu – jedná se pravděpodobně o stejný pramen jako u Svákovské kaple s velmi
podobným chemickým složením vody. Mikrobiální kvalita vody je také podobná vodě
u Svákovké kaple, se stejným doporučením.
3. Studna za sídlištěm Svákov (za domem
s č.p. 714/III) – voda přijatelného chemického složení, s nízkým obsahem organických látek i dusičnanů, ale mikrobiologicky
závadná podobně jako loni. Bylo prokázáno
i čerstvé fekální znečištění. Voda má vyšší
tvrdost, což znamená, že ve vodě jsou obsaženy sloučeniny vápníku a hořčíku. To může
být někdy na závadu při použití vody k zalévání.
4. Studna u mateřské školy Duha – voda
přijatelného chemického složení, s trvale vyšším obsahem chloridů. Voda ve studni je ale
stejně jako loni kontaminovaná koliformními
bakteriemi a enterokoky, letos bylo prokázáno i fekální znečištění. Vzhledem k tomu,
že studna je v blízkosti stromů, může fekální
znečištění pocházet i z výkalů ptáků.
5. Studna u kostela sv. Víta – voda s nízkým
obsahem dusíkatých a organických látek, ale
velmi tvrdá a méně vhodná pro zálivku. Ve
vodě bylo zjištěno velmi vysoké množství
chloridů, příčinou může být např. kontaminace lidskou nebo zvířecí močí, ale je možné,
že studna má jen málo odčerpávanou vodu či
byly v blízkosti studny uloženy nějaké materiály, např. stavební či posypové hmoty. Mikrobiologický rozbor prokázal vysoké počty
běžných bakterií přivyklých k životu v chladnějších vodách studní. Zdravotně významné
sice nejsou, ale ukazují na možnou stagnaci
vody ve studni. Případné změny ve složení či
setrvalý stav prokáže až rozbor vody v následujícím roce.

Celkové zhodnocení:
Kvalita vody ve studních vykazuje setrvalý
stav, mikrobiologicky voda odpovídá běžnému stavu u nedezinfikovaných zdrojů, které
jsou volně přístupné.
Studny mají přijatelné chemické složení, nejsou významně znečištěny organickými ani
dusíkatými látkami. Bohužel studny jsou
kontaminované bakteriemi z okolního prostředí, ale to je jev zcela přirozený u zdrojů,
které nejsou průběžně čištěny a dezinfikovány, nebo kde voda stagnuje.
Vodu lze používat k příležitostnému zalévání
pozemků, ale vysoká tvrdost vody ve studni
u kostela a na svákovském sídlišti může být
problematická.
Po dlouhodobém sledování mají dobrou
a setrvalou kvalitu prameny na Svákově (obě
místa). Problémem je jen proměnlivá mikrobiologická kvalita (běžný jev) a možná korozivnost vody. Ale bylo provedeno jen zjednodušené vyšetření vody, které nemůže odhalit
případný problém v obsahu spec. organických látek či toxických kovů, bylo by vhodné
alespoň jednou tento tzv. úplný rozbor provést. Při dobrém výsledku by tyto prameny
mohly sloužit jako určitý náhradní zdroj pitné
vody (při vhodné úpravě a ochraně okolí).
Informace k mikrobiologickému rozboru:
Při ověřování mikrobiologické nezávadnosti
vody se nehledají bakterie či viry způsobující známá onemocnění přenášená vodou, jako
je tyfus, infekční zánět jater, průjmová onemocnění virového původu apod. Bylo by to
technicky, časově i finančně neúnosné. Proto
se používá metoda tzv. indikátorů fekálního
znečištění, při které se hledají bakterie žijící
ve střevním traktu člověka a teplokrevných
živočichů (Escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky). Pokud se ve vodě najdou
některé z těchto bakterií, je voda podezřelá,
že přišla do kontaktu s výkaly či zbytky živočichů a že může obsahovat patogenní bakterie a viry. Skutečnost, že voda ze studny je
dlouho používána bez jakýchkoli pozorovaných nepříznivých důsledků, ještě neznamená garanci její nezávadnosti. U pravidelných
uživatelů takové vody se snad může vyvinout
tolerance k těmto bakteriím, ale onemocnět
mohou jak návštěvy a malé děti, tak uživatelé

Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření
UKAZATEL

1.
studna u
sídl. Svákov
za 714/III

Intestinální enterokoky KTJ/100ml
Escherichia coli
KTJ/100ml
Počty kolonií při
22°C KTJ/ml
Koliformní bakterie KTJ/100ml

2.

3.

4.

studna studna u stuna
u MŠ kaple na Svákov
Duha Svákově - dole u
kempu

5.
studna u
kostela
sv. Víta

Vyhl. č.252/2004
Sb., ve znění
platných
předpisů

0

4!

0

0

0

max.0 KTJ
/100ml NMH

2!

3!

0

0

0

max.0 KTJ/

281

261

30

11

2x103

80!

12!

25!

15!

150!

100ml NMH

max.500

KTJ/100ml DH

max.0 KTJ
/100ml MH
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Výsledky zkoušení - chemické vyšetření
UKAZATEL

1.

2.

3.

4.

5.
studna u
kostela
sv. Víta

Vyhl. č.252/2004 Sb.,
ve znění platných
předpisů

studna u sídl.
Svákovza 714/III

studna za MŠ
Duha

studna u kaple
na Svákově

Studna Svákovdole
u kempu

pH

7,1

7,5

6,4

6,5

7,1

6,5-9,5

Amonné ionty mg/l

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

max. 0,50

Barva mg/l Pt

7

9

5

<5

5

max. 20

TOC mg/l

2,9

3,6

1,1

1,3

1,9

max. 5,0

Dusičnany mg/l

18

6

36

35

34

max. 50

Dusitany mg/l

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

max. 0,50

Chloridy mg/l

21

140

22

17

670

max. 100

Vápník,Hořčík

3,74

2,39

0,663

0,733

4,52

2,0-3,5

Zákal ZF(n)

3,15

1,21

0,2

<0,20

1,36

max. 5

Železo mg/l

0,25

0,11

<0,02

<0,02

0,14

max. 0,2

(tvrdost vody) mmol/l

samotní, pokud se v důsledku různých příčin
jejich imunitní systém oslabí.
Vedle indikátorů fekálního znečištění se ještě
používají tzv. indikátory obecné kontaminace (počet kolonií rostoucích při 22 °C (nebo
36°C). Přinášejí informaci o celkovém bakteriálním znečištění vody, jejich zvýšené počty

signalizují průnik znečištění z okolí, stagnaci
vody ve studni, přítomnost korozních produktů na stěnách potrubí či sedimentu na dně.
Závěrem nutno opět zdůraznit, že vodu
v žádné naší městské studni není možno z hlediska právních předpisů (zák.č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně někte-

rých souvisejících zákonů v platném znění)
označit jako pitnou.
Originál rozborů s komentářem je k nahlédnutí na OŽP MěÚ Soběslav - vodní hospodářství (Ing. Židová).
Marie Židová, OŽP MěÚ

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města
Město Soběslav vypisuje výběrové řízení obálkovou metodou
na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 12,25
m2 v objektu smuteční síně na
hřbitově, v ulici Mrázkova
873, Soběslav (prodejna květin
a služeb). Nebytový prostor
bude pronajat v nově zrekonstruované budově pravděpodobně od 1. 11. 2019 na dobu
5 let.
Písemné žádosti o pronájem
nebytových prostor s následujícími náležitostmi:
• záměr využití nebytových
prostor - podnikatelský
záměr
• přiložené oprávnění
k podnikání,
• navrhovaná výše ročního
nájmu (bez plateb za služby,
které zahrnují elektrickou
energii, vytápění, vodné,
stočné, svoz odpadů, apod.)

doručte osobně nebo poštou do podatelny Městského

úřadu Soběslav v termínu do
30. 9. 2019 do 12,00 hodin,

v zalepené obálce označené
textem „Výběrové řízení prodejna květin – NEOTVÍRAT“.
Otevírání obálek se bude konat
30. 9. 2019 v 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Soběslav,
náměstí Republiky 59/I – II.
patro.
Hlavními
kritérii
výběru bude zhodnocení podnikatelského záměru (50 %)
a navrhovaná výše ročního nájmu (50 %).
Bližší informace je možné zjistit
u paní Jany Křemenové, telefon
381 508 113 nebo u paní Pavlíny Chalupské, tel. 381 508 114
– Odbor organizační a správy majetku, Městský úřad
Soběslav.
Jana Křemenová,
vedoucí odboru organizačního
a správy majetku
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Ohlédnutí za zasedáním zastupitelstva
Ve středu 26. 6. proběhlo v Kulturním domě města Soběslavi 5. zasedání zastupitelstva. I přes poměrně sporý program se protáhlo díky
diskuzi v bodě různé a končilo před 20. hodinou. Předmětem diskuze byly mimo jiné projekt GraffitEko, činnost komisí a kontakty na zastupitele.V tomto článku si stručně shrneme témata řešená na zastupitelstvu a s nimi související závěry.
První tři body programu byly projednány během půlhodiny a schválen na něm byl prodej pozemků na sídlišti Svákov. Okolo něj se
vedla krátká diskuze, v níž někteří zastupitelé
vyjádřili potřebu lepšího nastavení budoucích podmínek prodeje pozemků a opatřeních
v rámci licitačního řízení.
Po ukončení těchto bodů programu zmínil
starosta města Jindřich Bláha (ODS) nové
informace k výstavbě železničního koridoru
v úseku Soběslav – Doubí. Správa železniční
dopravní cesty by měla v srpnu předat staveniště
pro výstavbu IV. dopravního železničního
koridoru. Akce se rozjede naplno až v příštím roce a bude trvat tři roky. Poté má dojít
k odstranění stávající železniční tratě. Město
proto bude usilovat o bezúplatný převod pozemků pod stávající tratí do svého vlastnictví.
V rámci bodu různé se řešila nedostatečná
četnost scházení IT komise a z řad veřejnosti zazněla žádost o zveřejnění kontaktů na
zastupitele na webových stránkách města.
Zveřejněny budou kontakty na členy zastupitelstva, komisí rady a výborů zastupitelstva,
jakmile dají souhlas s uveřejněním svých
kontaktních údajů. Důvodem udělení souhlasu je mimo jiné i důvod, aby nebyly na
webových stránkách zveřejněny kontakty na
zastupitele, které budou nefunkční, protože je
jejich uživatelé nebudou využívat.
Nejdelší diskuze se na zastupitelstvu točila okolo třetího ročníku projektu GraffitEko
pořádaného spolkem Soběslávka, které Rada
města Soběslavi na svém jednání 14. května
neodsouhlasila. Hlasování bylo velmi těsné:
tři členové rady hlasovali proti, tři pro a jeden
se zdržel. Do projektu se v průběhu let postupně zapojilo šest soběslavských škol, které
v rámci minulých ročníků výtvarně ztvárnily kontejnery na Sídlišti Míru a u gymnázia.
Cílem projektu bylo tvůrčím způsobem podpořit povědomí dětí a společnosti o třídění
odpadů. Projekt byl v minulosti veřejností
přijat poměrně dobře, objevily se ale také
připomínky jak k výtvarnému ztvárnění, tak
k některým technickým nedostatkům. Jednou z nich byla nepřehlednost kontejnerů pro
některé občany, kterým chyběly na kontejnerech popisy, a hůře se v nich orientovali. Tato
skutečnost nám byla potvrzena například
v lokalitě na Sídlišti Míru, a to i mladými lidmi. V lokalitě u Sídliště Míru byl dle tajemníka města Radka Brylla návrh na kontejner
na plasty vybrán nesprávně, protože naváděl
obyvatele města, aby do něj vhazovali i nápojové kartony, které tam nepatří. Někteří
členové rady však nesouhlasili se samotnou
myšlenkou malování na veřejný majetek.
Neodsouhlasení projektu vyvolalo poměrně
bouřlivé reakce některých obyvatel Soběslavi, a především organizátorů, kteří se souhlasem Rady s malováním na kontejnery počítali

a nedlouho poté obdrželi i první návrhy od
zapojených škol.
Na zastupitelstvu téma znovu otevřel zastupitel Jiří Klíma (SN a TOP 09), který žádal jménem hlavního organizátora projektu Zdeňka
Kozlíčka o opětovné zvážení a odhlasování
akce přímo na zasedání. Starosta J. Bláha poukázal na fakt, že rozhodnutí o odsouhlasení
projektu GraffitEko patří do pravomoci Rady
města Soběslavi, projekt nebyl zařazen do
programu zastupitelstva a zastupitelé k němu
neobdrželi žádné informace. Požádal Z. Kozlíčka, aby přišel návrhy představit a akci projednat opětovně na Radu města Soběslavi.
Připomínky zazněly i od jiných zastupitelů.
GraffitEko podpořila Ludmila Zbytovská
(SNK), Petr Král (Piráti), Martin Kákona
(Piráti) a Alena Krejčová (ODS). Ta se také
vyjádřila k projektu redakci: „Projekt GraffitEko byl pro mne od počátku dobrou cestou, jak upozornit na důležitost problematiky odpadového hospodářství. Vnímala jsem
jej jako jednu z cest podpory tohoto tématu.
O to více jsem mu dávala a stále dávám zelenou, protože má jasná pravidla, odborné vedení a v samotném důsledku přispívá i k lepšímu
prostředí v našem městě. Kde jinde začít než
u dětí. Vlastní prožitek, spoluúčast v rozhodování a vlastní aktivita vede k odpovědnosti
a přirozené ochraně toho na čem se podílíme. Pokud chceme „dělat město spolu“, pak
proto musí být vytvořeny příležitosti. Projekt
GraffitEko byla příležitost pro žáky a studenty, a protože tématem byly odpady, rozuměla
jsem tomu, že místem pro realizaci vybraných
výtvarných návrhů budou kontejnery. Nesmírně si vážím všech, kteří svou vlastní aktivitou
jakkoliv přispívají k lepší kvalitě života v našem městě, a proto vždy tyto aktivity podporuji
a i nadále ráda podpořím.“
Petr Valeš (SNK) a Pavel Lintner (SNK)
uvedli své důvody, proč nehlasovali ve prospěch projektu. P. Valeš přítomným sdělil, že
nesouhlasí s tím, aby se jakýmkoliv způsobem malovalo venkovní zařízení města, které má své určení a které vymyslel architekt
či urbanista, a pro jehož konkrétní vzezření
(tvar, barvu) má své důvody. Zdůraznil, že
tím ale nevystupuje proti tvůrčí aktivitě dětí.
Dále uvedl, že má připraven návrh, který rád
projedná s organizátorem GraffitEka Z. Kozlíčkem.
Pavel Lintner se ve své prezentaci zamýšlel
nad tím, zda k malování na kontejnery nevyužít
jinou lokalitu, kde jsou staré kontejnery, které
si údržbu zaslouží více, než nové u nádraží.
Ludmila Zbytovská žádala, aby kontejnery
především zůstaly na očích obyvatel města.
Závěrem, netradiční bylo červnové zastupitelstvo tím, že se na něm objevila aktivistka. V Soběslavi ji obyvatelé mohli potkat
již podruhé. Poprvé svým jednáním narušila

významnou kulturní akci odhalení busty skladatele a dirigenta Otakara Ostrčila v parku
Zadražilka, kde v jejím průběhu a v centru dění žádala starostu o vyhlášení stavu
klimatické nouze.
Komentář redaktora k vývoji událostí okolo
projektu GraffitEko:
U projetku GraffitEko se ještě na okamžik
zdržíme. Události na červnovém zastupitelstvu vyústily v následné projednání projektu
na jednání Rady města Soběslavi, které se
konalo 16. 7. 2019 a na kterém byl projekt
za podmínek stanovených radou města odsouhlasen. Ačkoliv se výsledek dá považovat za úspěch, který je nyní možná některými obyvateli přičítán právě událostem na
zasedání zastupitelstva, celý průběh řešení
okolností okolo projektu GraffitEko tak
úspěšný nebyl. Nejvíce by bývalo věci prospělo, kdyby bylo GraffitEko projednáno již
na úplném počátku. U většiny připomínek
mluvících proti se dalo najít nějaké řešení a
organizátoři by tím zvýšili své šance na odsouhlasení projektu, obzvlášť v době, kdy se
po volbách změnilo složení členů Rady. Členové Rady na jednání 14. května rozhodovali
na základě informací, které měli k dispozici
a hlasováním svobodně vyjádřili vlastní názor. Projednání ale mohla iniciovat i Rada
města Soběslavi.
Následně po neodsouhlasení GraffitEka radou
města bylo již zřejmé, že okolo projektu‚
vyvstaly některé záležitosti, o kterých je potřeba mluvit. Nejlepším řešením by tedy bylo
alespoň nyní vše projednat na co nejbližší
radě města, aby byla záležitost vyřešena co
nejdříve. Jak organizátoři, tak rada města nic
podobného neiniciovali a čekali, až to udělá
druhá strana. Ze strany organizátorů probíhala veškerá komunikace veřejně a po internetu. Výsledkem bylo, že konečné rozhodnutí
o projektu padlo až po dvou měsících.
Dění okolo projektu předně poukázalo na
problém v komunikaci. Ta v Soběslavi naráží i na fakt, že ačkoliv dnešní doba komunikaci po internetu (a tedy na dálku) fandí
a především mladá generace ji upřednostňuje, některé situace vyžadují osobní jednání
a řada obyvatel mu stále dává při projednávání záležitostí přednost. Dále ale poukázala
také na neschopnost či neochotu respektovat
názory druhých, neústupnost a mnohdy i malou ochotu se „domluvit“.
Celé je to možná škoda, protože s ohledem
na vývoj událostí byla v sázce již vynaložená
práce žáků, kteří návrhy na kontejnery vypracovali.
-min-
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Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají víc než ostatní.
O to těžší je naučit se žít bez nich.
Dne 5. srpna uplyne první smutný rok, 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.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Julie Dvořáková
Jakub Kramář
Bella Pourová
Daniel Kubeš
Sofie Šírová
Eliška Hartlová
Ondřej Blažek

Dne 10. 8. uplyne 9 let, kdy nás navždy opustila naše
drahá maminka a babička Matylda Cíchová.
Stále Tě máme v srdíčku a vzpomínáme. Dcery Alena,
Marta, Hana a syn Pavel s rodinami.

Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

Úmrtí:
František Průša
Vilma Urbanová
Miroslav Dubský
Václav Křesina
Jindřiška Nováková
Helena Vilímová
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
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Ve čtvrtek 15. srpna uplyne deset let, kdy nás ve
svých padesáti pěti letech v plné tvůrčí síle opustila
Mgr. Marie Kotrbová. Novinářka, hlasatelka a dlouholetá moderátorka oblíbených písničkových pořadů
pracovala v českobudějovickém studiu Českého rozhlasu od roku 1975.
Byla milovaným společníkem starším a osamělým
posluchačům v pořadech jako Písničky pro radost
či Melodie podvečera.
Dne 29. června jsme si připomněli i osmé výročí úmrtí
jejího otce pana Františka Kotrby, dlouholetého
zaměstnance podniku Jitona Soběslav, který velice
těžce nesl předčasný odchod své dcery a opustil nás ve
věku 82 let.
Vzpomínají manželka Marie Kotrbová a děti Marcela,
Pavla, Blanka a František s rodinami.

„Svatovavřinecký
Koncert“
Sobota 10. srpna 2019 od 18,00 hod.
kostel sv. Vavřince v Dírné
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Vratislav Kříž - baryton

Hana Žvachtová - soprán
Martina Pechová - klavír
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Kapela Náhodný Výběr si Vás dovoluje pozvat
na koncert Loučení s létem 2019, který se uskuteční
v pátek 16. 8. 2019 v kempu TJ Spartak Soběslav.
Zahrají kapely Náhodný Výběr, Imodium, Covers
for Lovers a další. Celým večerem Vás bude provázet
moderátor a DJ Pavel Janovský.
Začátek akce je v 17 hodin.
Za nepříznivého počasí se akce ruší.
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST 		

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Program KD
Pátek 16. 8. 17.00 Vernisáž výstavy Potvorný herbář – Pavel Molík –
		
fotografie, Galerie Hláska (námětem fotografií Pavla Molíka
		
je flóra Černovického potoka a pokus interpretovat ji jako živé
		
bytosti)

Od 29. 7. – 16. 8. POKLADNA UZAVŘENA – vstupenky on-line!

Připravujeme – zveme
Pátek 13. září 21.00 Anna K. – koncert
živě na nádvoří Rožmberského hradu v předvečer Soběslavských slavností
Vstupenky v předprodeji za 350 Kč včetně online prodeje
Sobota 14. září 10.00 – 24.00 Soběslavské slavnosti úrody 2019, areál
Rožmberského hradu, vstupné dobrovolné
Pondělí 23. září 19.00 Návštěva z ordinace, velký sál, vstupné 260 Kč
– již v prodeji!
Doktor Bohdan (Bobo) Švarc a jeho manželka Helga (Heluš), Martin Zounar a
Martina Randová vzpomínají živě na všechny historky z natáčení a další veselé
zážitky, které jim účast v nekonečném seriálu přinesla…

Taneční kurzy 2019
Taneční kurzy povedou opět manželé Alena a Jaroslav Bolkovi
z Milevska.

neděle 8. 12.
od 19 hodin
KDMS

Začínáme v sobotu 7. září od 18 hodin – končíme Věnečkem 7. prosince 2019.
Kurzovné je 1 500 Kč. (10 x sobota od 18 – 21 hod., Prodloužená 18 – 22 hod., Věneček 18 – 24 hod. tj. celkem 12 sobot). Můžete se těšit na kurz stolování (není povinný).
Informace osobně v kanceláři KD nebo telefonicky: 724 378 898, 381 524 261 nebo
e-mailem: jarka.palasova@seznam.cz .

Formanská jízda
Vesce u Soběslavi
10. 8. 2019 od 10 h
Program: ovladatelnost
v kládě, formanská jízda,
těžký tah
Doprovodné akce:
výstava historických
motorek a traktorů,
svezení dětí na koni

POZVÁNKY DO OKOLÍ

Vernisáž proběhne
v pátek 16. 8. od 17 h

Zveme Vás do Myslkovic na Pivní slavnosti
24. 8. 2019 od 14 hod. u zámku
•
•
•
•
•

ochutnávka piv z okolních pivovarů
uzenářské pochoutky - farma Liška
občerstvení - teplé jídlo, alko/nealko, káva
kapely - Lihovina/Kocovina/Rock 1938
Doprovodný program

pořádá obec Myslkovice, vstupné dobrovolné
Více informací na FB - pivní slavnosti Myslkovice

Traktoriáda

v Dráchově
17. 8. 2019 od 14 h

Program: jízda pralesem, jízda
rychlosti, hod pneumatikou,
dětský koutek
od 18 hod. hudba

srpen 2019

DOPROVODNÝ PROGRAM
UKÁZKA AGRO TECHNIKY, OTEVŘENÉ HRADNÍ SKLEPENÍ
S PIVNICÍ, WORKSHOPY, VÝSTAVA VE VĚŽI HLÁSKA,
HASIČSKÁ DOBOVÁ TECHNIKA
vstupné dobrovolné, časy orientační

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Třetí červencový víkend se v Soběslavi konal 25. ročník mezinárodního festivalu dechových hudeb Kubešova Soběslav. Bližší informace a fotoreport budou uveřejněny v Soběslavské hlásce č. 9.
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Předplatné Podzim 2019
Čtvrtek 17. října v 19.00 hod.

Neděle 8. prosince v 19.00 hod.

Činoherní studio Bouře
Jaime Salom
Intimní příběhy z ráje jsou úsměvnou
komedií, vtipnou a zajímavou vizí
Edenu, ve které se jemným humorem
odhalují detaily soužití mezi muži a ženami. Ukazuje Ráj, v němž mohla být
na pár chvil akceptována perspektiva
existence svobodné ženy s vlastními
názory, jako rovnocenné partnerky
muže. Pointa zůstává viset ve věčné
otázce, co bylo, je a bude?
Uvádíme v české premiéře.
Hrají: Anděl - Robert Jašków
Lilith - Jitka Ježková
Eva - Kateřina Sedláková
Adam - Michal Slaný / Peter Pecha

Divadlo Kalich
Claude Magnier, Mélanie Guillaume,
Jean Franco
Kdo by neznal Oskara, kultovní filmovou komedii, jeden ze skvostů ve
filmografii Louise de Funése! Film
byl natočen dle velmi úspěšné francouzské divadelní hry, která posloužila
jako předloha i pro současnou komedii Lady Oskar, tedy modernizovanou
verzi, která tentokrát dává velkou hereckou příležitost v hlavní roli ženě –
komičce. Po podnikateli Bertrandovi
tedy nyní přichází Clara Barnier, stejně rázná podnikatelka, matka, šéfová
i manželka, jíž nic na světě nezlomí…
kromě její vlastní rodiny!
Hrají: Clara - Jana Paulová
Philippe - Ladislav Hampl
Maxime - David Suchařípa
Thibault - Jan Kříž
Laura - Denisa Pfauserová
/ Leontina Hromádková
Camille - Vendula Fialová
Valentine - Barbora Vyskočilová
/ Marie Křížová

Intimní příběhy z ráje

Neděle 17. listopadu v 19.00 hod.

Hrdinové

Divadlo v Rytířské
Gérald Sibleyras
Tři veteráni z první světové války,
Gustav, René a Fernand, spolu žijí
v domově důchodců – pravidelně se
setkávají na terase svého současného
útočiště, vzpomínají na svou minulost
a popichují se, aniž tuší, že největší
bitva jejich života je teprve čeká. Jeden je cynik s velkým srdcem, trpící
strachem z vnějšího světa. Druhý každou chvíli omdlévá kvůli střepině ze
šrapnelu, uvízlé v jeho hlavě, a není
proto schopen vést delší konverzaci.
Třetí je pragmatik a opatrný optimista,
který se – navzdory svému kulhání –
pokouší stát nohama pevně na zemi.
Tato trojice se v jednu chvíli rozhodne
vzepřít monotónnímu životu „ve výslužbě“, v němž jedinou perspektivu
představuje smrt, a společně si naplánují výpravu na kopec na obzoru, na
jehož vrcholu se vítr prohání větvemi
topolů. Uspějí naši hrdinové v tomto
svém posledním životním dobrodružství? A potvrdí pravidlo, že člověk je
jen tak starý, jak se cítí?
Hrají: Petr Kostka, Jaroslav
Satoranský, Miroslav Vladyka

Lady Oscar

Změna programu vyhrazena!
Předplatné - v prodeji od 1. září (místa
rezervujeme do konce září!)
Cena za předplatné 900 Kč.
Mimo předplatné (jednotlivá představení) 350 Kč.
Informace – prodej:
Jarka Palasová, produkční,
jarka.palasova@seznam.cz,
tel. 724 378 898, 381 524 261.

PŘIJĎTE O PRÁZDNINÁCH DO MUZEA!
Až do konce září můžete denně kromě pondělí (9:00
– 12:00 a 12:30 – 17:00) navštívit oba soběslavské
objekty Blatského muzea. V Rožmberském domě
na Vás čeká největší přírodovědná expozice v jižních
Čechách a umělecko-historická expozice „Soběslav
– město pětilisté růže“ s modelem města v době
vlády posledních Rožmberků. Smrčkův dům nabízí
etnografickou expozicí „Život na Blatech a Kozácku“,
oceněnou 2. místem v soutěži Gloria musaealis za
rok 2017 a obrazovou galerii regionálních tvůrců
nazvanou „Krajina Táborska ve výtvarném umění“.
21. 6. k nim přibyla nová stálá expozice „Otakar
Ostrčil a Soběslav“ – pamětní síň hudebního
skladatele, dirigenta, šéfa opery Národního divadla
a nejvýznamnějšího ze soběslavských letních hostů,
který se narodil před 140 lety. Pro děti je v národopisné
expozici připravena tematická herna doplněná
o interaktivní prvky v jednotlivých sálech. Weisův dům
ve Veselí nad Lužnicí bude v letošním roce z důvodu
rekonstrukce uzavřen.

HOUBY NA HRÁZÍCH JIHOČESKÝCH
RYBNÍKŮ s houbařskou poradnou

Naše hlavní letošní výstava je věnována fenoménu,
který pro druhovou rozmanitost hub představují
rybniční hráze. Speciální pozornost je zaměřena na
národní přírodní památku Luční u Sezimova Ústí, která
se v roce 1988 stala prvním mykologickým chráněným
územím v tehdejším Československu a dodnes je
unikátním nalezištěm řady druhů vzácných, především
hřibovitých hub. Představena je i mykoflóra rybníků
na Třeboňsku a Českobudějovicku. Kromě stovek
fotografií jsou na výstavě k vidění desítky exponátů hub
sušených unikátní metodou lyofilizace, modely hub a
pravidelně budou obměňovány ukázky čerstvých hub.
Výstavu pořádáme ve spolupráci s Jihočeským muzeem
v Českých Budějovicích, jejím hlavním autorem je
tamní mykolog Mgr. Miroslav Beran. Správce NPP
Luční Pavel Špinar připravil fotogalerii vzácných hub
Táborska. Výstava v Rožmberském domě potrvá až do
29. 9. a během jejího trvání ji doprovází houbařská
poradna, jejíž termíny najdete na muzejním webu.

FRANTIŠEK SVOBODNÝ (1899–1975)

Další z výstav představujících regionální výtvarníky
probíhá v galerii Smrčkova domu. Připravili jsme ji u
příležitosti 120. výročí narození Františka Svobodného
z Bošilce, v jehož tvorbě dominují kresby lidové
architektury na Bošilecku, ale také na Podkarpatské
Rusi. Další díla zachycují krásu blatských krojů,
nechybí ani portréty, krajiny a zátiší. Vystaveny jsou
kresby a akvarely z našich muzejních fondů i ze
soukromých sbírek rodiny. Výstavu doprovází další
katalog z naší edice trvale prezentující díla umělců
regionu. Výstava potrvá do 11. 8.

ŘEČ KRAJKY MILČI EREMIÁŠOVÉ

Obrázky Františka Svobodného v galerii Smrčkova
domu vystřídají textilní umělecké objekty vyhlášené
pražské krajkářky a dlouholeté učitelky uměleckých
textilních řemesel Milči Eremiášové, která v loňském
roce oslavila významné životní jubileum. Od 15. 8. až
do 29. 9. můžete na výstavě zjistit, jak lze paličkovanou
krajku z řemesla povýšit na opravdové výtvarné umění!
Na viděnou na muzejních akcích se těší,
Daniel Abazid a kol.
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Slavnost Otakar Ostrčil a Soběslav
V pátek 21. 6. 2019 proběhla
v Soběslavi slavnost k 140. výročí narození Otakara Ostrčila
(1879–1935) – hudebního skladatele, dirigenta, dlouholetého
šéfa opery Národního divadla
v Praze a nejvýznamnějšího ze
soběslavských letních hostů.
Akci připravilo Blatské muzeum společně s městem Soběslav,
za partnerské spolupráce Základní umělecké školy Soběslav
a spolku Setkání s hudbou.
Podvečerní program začal na oblíbeném místě Otakara Ostrčila –
v parku u Nového rybníka na okraji města. Zde byla již v roce 1941
umístěna Ostrčilova pamětní deska
a o 21 let později odhalena busta
od první české profesionální sochařky Karly Vobišové, rodačky
z Kunžaku na Jindřichohradecku
a Ostrčilovy současnice. Busta
však byla v roce 2009 z pomníku odcizena. K letošnímu výročí
se výroby obnovené busty ujalo
město Soběslav, jako model posloužila kopie původního díla
z muzejních sbírek. Po deseti letech
tak obnovený pomník opět „zazářil
v červnovém slunci vrouben nádhernou kulisou přírody“ (řečeno
slovy Julie Ostrčilové napsanými
po odhalení pomníku v roce 1962).
Fanfáry na místě zahrál Soběslavský žesťový kvartet, odhalení pomníku se po svých projevech ujali
Jindřich Bláha (starosta města)
a Daniel Abazid (vedoucí Blatského muzea). Závěr patřil lidovým
písním ze Soběslavska, které zazpíval sbor Anonym Voice Soběslav
pod vedením Ireny Molíkové.
Další program následoval ve Smrčkově domě. Zdejší návštěvníky
hudebním pásmem a současně zásadními kapitolami z Ostrčilova
profesního života provedl Daniel
Abazid. Zaznělo několik ukázek
z díla Otakara Ostrčila, celkem
čítajícího 9 oper, 10 orchestrálních skladeb, 4 komorní skladby,
25 písní, 8 sborů a kantát, 6 melodramů a 1 činoherní hudbu. Tomáš
Víšek provedl dvě rané klavírní
skladby – úvodní část suity ke scénické pohádce Jaroslava Kvapila
Sirotek a Skladbu pro oktavánský
památník. Za klavírního doprovodu Martiny Pechové zazpívala
mezzosopranistka Karolína Berková pět písní z Ostrčilova mládí,
které představují zhudebněné básně Vítězslava Hálka, V. Jelínka,
Josefa Václava Sládka a Jaroslava
Vrchlického. Z melodramů nemohla nezaznít skladba Skřivan na

které představovalo průkopnický
počin v české hudební vědě, a na
15 gramofonových desek pořídil
i vůbec první nahrávku této opery.
Z díla Bedřicha Smetany v programu zazněly Večerní písně na slova Vítězslava Hálka (Kdo v zlaté
struny zahrát zná a Nekamenujte
proroky) v podání Karolíny Berkové a Martiny Pechové a skladba
Sláva Tobě z opery Dalibor, kterou
zazpíval sbor Anonym Voice.
Závěrečným bodem slavnosti bylo
otevření expozice Otakar Ostrčil
a Soběslav, která bude trvale seznamovat s osobností Otakara Ostrčila
a jeho hudbou. Lidský rozměr jí
dodává pohled do rekonstruované
Ostrčilovy pracovny z jeho pražského bytu a řada osobních, a tedy
mistrem dotýkaných předmětů.
Pamětní síň doplňuje audiovizutext místního, předčasně zesnulého
básníka Miroslava Valenty, kterou
nastudovali Martina Pechová a Miroslav Čížek. Ve zdravicích hostů
byla připomenuta role Otakara
Ostrčila při řízení Opery Národního divadla v Praze, kterou utvářel
po většinu období první republiky
(Eva Sochorová, tisková mluvčí
Opery Národního divadla v Praze),
při tamním uvedení operních cyklů
Antonína Dvořáka i všech dalších
významných českých skladatelů
(Markéta Hallová, předsedkyně
Společnosti Antonína Dvořáka)
i ve Společnosti Josefa Bohusla-

va Foerstera, jejímž byl Ostrčil
spoluzakladatelem a předsedou
(Olga Černá, současná předsedkyně společnosti). Své zdravice
přidali i Petr Hanzlík, předseda
spolku Setkání s hudbou, a Jakub
Smrčka, ředitel Husitského muzea v Táboře. Závěrečný hudební
blok programu patřil dílu Bedřicha Smetany, který byl dozajista
nejoblíbenějším hudebním skladatelem Otakara Ostrčila. Právě
Ostrčil ke stému výročí Smetanova
narození připravil cyklus Smetanových oper, připravil kritické vydání Smetanovy Prodané nevěsty,

ální kiosek, nabízející fotografie
z pracovního i letního soběslavského života Otakara Ostrčila a také
možnost poslechu šesti ukázek
z vybraných skladeb. Mezi nimi
jsou i tři stěžejní díla, kterávznikla
během pobytů autora v Soběslavi
– symfonická báseň Léto, protiválečná operní pohádka Honzovo
království a variace pro orchestr
Křížová cesta, která v roce 1946
pod taktovkou Rafaela Kubelíka
zazněla na zahajovacím koncertu
prvního ročníku Pražského jara.
Nahrávky navíc připomínají i dirigenta Karla Ančerla, rodáka z nedalekých Tučap, anebo Ostrčilovu
dceru Blanku, která působila jako
koncertní recitátorka. Věříme, že
se nám tím podařilo důstojně naplnit někdejší přání Ostrčilových
dědiců, bohužel již zaniklé Společnosti Otakara Ostrčila i jejího předsedy Václava Holzknechta.
Daniel Abazid,
vedoucí Blatského muzea
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SETKÁNÍ S HUDBOU 2019 ve fotografiích

Putovní koncert lektorů - Taťána Klánská a
Tomáš Strašil v kostele sv. Víta, středa 3. 7.

Jazzový HLASkontraBAS + Duo MarZ
v Galerii sv. Marka, čtvrtek 4. 7.

Affetto Poetico - housle a theorba v barokním dialogu v kostele sv. Víta, pátek 5. 7.

Hudba pro duši a ducha - Monika
Sommerová a Daniel Matoušek v
kostele sv. Petra a Pavla, sobota 6. 7.

Affetto Poetico v kostele
sv. Víta, pátek 5. 7.

srpen 2019
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SETKÁNÍ S HUDBOU 2019 ve fotografiích

Domácí výroba - open-air koncert na
pomezí rocku, jazzu, blues a country
na městském koupališti, neděle 7. 7.

Bardolino - Cesta kolem
světa (etnohudba, klasika,
jazz), na foto Camilo Calle
v kině, úterý 9. 7.

Wihanovo kvarteto v Galerii
sv. Marka, čtvrtek 11. 7.

Lobkowicz trio v kulturním
domě, pondělí 8. 7.

Ve víru Flamenca aneb španělské poblouznění v Galerii sv. Marka - Večer s cestopisem
K. Čapka „Výlet do Španěl“, středa 10. 7.

autoři fotografií na str. 14 - 15 a titulní straně:
Peter Ganzglück, Kateřina Pinkasová, Michaela Pondělíčková

Matiné a koncerty účastníků kurzů,
koncertní sál ZUŠ a kostel sv. Víta v
pátek 12. 7. a KDMS v sobotu 13. 7.
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Velké muzicírování z malého města. Setkání s hudbou v Soběslavi

Nejlepší hudební zážitky jsou ty, které se
odehrávají bez nánosu zbytečností, bez
přebujelého PR a kritického drobnohledu.
Cílem je pouze bezprostřední muzicírování, ze kterého mají radost jak posluchači,
tak především sami účinkující. Setkání
s hudbou v Soběslavi přesně takovým setkáváním je.

Již 11. ročník sice stojí mimo hlavní proud
letních festivalů komorní hudby v Čechách, o to více je ale přitažlivý pro milovníky hudby, kteří jsou okouzleni příjemnou „domáckou“ atmosférou koncertů.
Jde totiž především o letní školu mladých
studentů konzervatoří a hudebních škol.
Festival má tak širší rozměr, kdy večerní
koncerty pro Soběslavské a hosty jsou tak
vrcholem celodenního pedagogického snažení. Ta již zmíněná „domáckost“ je proto
všudypřítomná.
My Soběslavští máme dlouhou místní divadelní a hudební tradici. Vždyť dlouholetý host našeho města Otakar Ostrčil zkomponoval během svých letních pobytů zde
několik skladeb. Na místní kulturní život, a
především ochotnické divadlo, měl značný

vliv i operní a divadelní režisér Národního divadla Edmund Chvalovský, který pobýval v Soběslavi až do své smrti v roce
1934. Hudba je tak nedílnou součástí našeho města i dnes a Setkání s hudbou tak
symbolicky na tyto tradice navazuje.

Letos jsem se setkal s hudbou v Soběslavi
při koncertu vynikajícího Lobkowicz tria.
Lukáš Klánský, Jan Mráček a Ivan Vokáč
představili v sále kulturního domu Elegii
Josefa Suka, Klavírní trio Otomara Kvěcha
a Dvořákovo Klavírní trio č. 3 f moll. Držitelé ceny Českého spolku pro komorní hudbu za rok 2017 jsou přesně těmi hudebníky,
kteří do dramaturgického konceptu Setkání
s hudbou v Soběslavi přesně zapadnou.
Společně zasedli ke svým nástrojům a se
zápalem přenesli hudbu k posluchačům.
Bylo jim v tu chvíli jedno, že místní klavír
se nedá s těmi z velkých koncertních síní
kvalitou srovnávat. Prostě hráli a náramně
je to bavilo. Sukova Elegie op. 23 byla proto jen jakýmsi rozehráním, protože nálož
energie naplno propukla až v Klavírním
triu Otomara Kvěcha. To svým charakterem přináší hráčům nepřeberné množství

efektivních momentů i instrumentačně
náročných míst. A Lobkowicz trio hrálo
opravdu energicky, zapáleně, tvrdě, hudbu hrnulo rychle dopředu. Závěrečné Třetí
klavírní trio Antonína Dvořáka se vyznačovalo poměrně melancholickým úvodem
a zvukovou převahou klavíru. Skladba je
to nesmírně tajemná. Interpretace nikterak
zbytečně nechvátala, hráči spíše vykreslovali nepřeberné množství myšlenek díla,
jeho charakter plný tajemství a pochybností. Hlavně tedy v široké první větě rozjasnili některé krátké momenty projasnění
v partituře. Zážitek z koncertu doplnilo
Lobkowicz trio improvizovaným přídavkem finále ze Sukova Piano tria.
V závěru nezbývá než poděkovat organizátorům za to, že přinášejí do našeho
města opravdové kvalitní muzicírování, a
že i následující ročníky Setkání s hudbou
v Soběslavi si zachovají pro posluchače tak
bezprostřední a „domáckou“ atmosféru.
Jan Průša, autor je hudební publicista.

Prostory věže Hláska zdobí fotografie kapliček
Místní fotograf a výtvarník
Vlastimil Slabý v Soběslavi
představil svou výstavu věnovanou kapličkám.
V pořadí již druhá vernisáž výstavy ve věži Hláska byla zahájena v pátek 12. 7. v parku před
městskou knihovnou a uvedl
ji ředitel kulturního domu Petr
Valeš. Autor fotografií v krátkém proslovu přiblížil svou
cestu za jihočeskými kapličkami, které v současné digitální
době nefotil na digitální fotoaparát, ale pro svůj umělecký
záměr použil unikátní stroj, se
kterým nenafotíte selfie.
„Protože fotografie je sdělovací prostředek, neměla by být
zavřená v šuplíku, ale měla by
být mezi námi. Je tedy dobře,
že máme k dispozici prostory, kde je můžeme vystavit. Na
této výstavě nám sdělují svůj
příběh kapličky. A v něm nám
napovídají, že jsou naše těla
stvořená k chůzi, i když si vyrábíme auta a letadla, abychom
se rychle dostali tam, kam potřebujeme,“ sdělil V. Slabý ve
svém proslovu. Zmínil, že původně dojížděl za kapličkami
autem, protože mu ale cesta
autem nedovolila zažít atmo-

sféru, která byla pro ideální
umělecký výsledek důležitá,
začal ke kapličkám docházet
pěšky. „Při chůzi pěšky jsem cítil pouť a prostor okolo, který je
velmi důležitý. Předci si vybírali umístění kapliček dle nějakého osvícení, které tam funguje.
Pokud k nim půjdete pěšky, přijdete k nim s úplně jinou náladou.“
Ke vzdálenějším kapličkám
použil jako cestovní prostředek
kolo. To doprovodilo autora i na
samotnou výstavu, kde zaujalo
své čestné místo v kolostavu
u vstupu do městské knihovny.
Do fotografií zachytil také prostor okolo kapličky. „ Prostor
pro mě v tu chvíli začal být
důležitý. Kapličky totiž bývají
u cesty, na rozcestí a prostor se

u každé z nich mění. Kdybych
jej nezachytil, necítili byste
při pohledu na fotografii to,
co jsem na místě cítil já. Chtěl
jsem, aby bylo na fotografiích
zachyceno to, co tam vnímám
a co tam je,“ vysvětlil V. Slabý.
Tak vznikla série 60 fotografií zachycená fotoaparátem
na film, který V. Slabý pořídilv Praze od jednoho japonského bazarníka. Chtěl si jej
pořídit již dříve, ale tehdy na
něj finančně nedosáhl. A tak si
jej koupil nyní v době velké digitalizace. Zajímavostí je, že na
fotoaparát se vejde pouze osm
snímků. V dnešní době takový
fotoaparát často nepotkáte, ale
přihlížející si jej mohli na vernisáži prohlédnout, protože si
jej autor výstavy přinesl s sebou.
„Je to trochu o umu a napětí,
ale je to pěkná práce. A stává
se, že občas dostáváte takové
příležitosti a dary, jako tomu
bylo při focení kapličky u Sedlečka. Všimnete si kapličky
a řeknete si, že tam pojedete,
až bude mlha. Tak si to naplánujete, dojedete tam s foťákem,
nafotíte a pak máte dva poslední snímky. A najednou se

tam objeví člověk se psem. Tak
hodně znervózníte, připravíte
se, počkáte si a ty dva poslední záběry kapličky uděláte. Pak
to samozřejmě nevydržíte, utíkáte domů a hned je vyvoláte.
A když už tu scénu vidíte na negativu, tak máte velkou radost,“
přiblížil své zážitky z focení
Slabý.
Atmosféru kapliček mohli návštěvníci načerpat sami po
skončení úvodního proslovu,
kdy se často se sklenkou vína
vydali do historických prostor
věže Rožmberského hradu.
Pro všechny bylo opět připraveno občerstvení, které si
každý mohl nabídnout hned
po svém příchodu a ještě před
zahájením vernisáže. Výstava bude k vidění do 11. 8.
-min-
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GraffitEko
V uplynulých dvou měsících byl v Soběslavi
často skloňován název GraffitEko, za kterým
se skrývá projekt místního spolku Soběslávka.
V minulých letech se do něj zapojily soběslavské školy, jejichž žáci zhotovili výtvarné návrhy
na kontejnery na plasty, sklo, papír a kov, které posléze promítli na kontejnery u gymnázia
a na Sídlišti Míru. Abychom přiblížili čtenářům,
o co se vlastně jedná, připomeneme si v rozhovoru s hlavním organizátorem akce Zdeňkem
Kozlíčkem počátky projektu, jeho účel, průběh
a zazní také informace o budoucích plánech
organizátorů.
Úvodem se na okamžik vrátíme na samý
počátek projektu. Kde se zrodila myšlenka
projekt GraffitEko zrealizovat? Inspiroval
jste se také jinými městy? Kterými?
Inspirace určitě přišla i z jiných měst. GraffitEko jsme začali organizovat v rámci projektu
T-mobile, do kterého bylo zahrnuto více aktivit
spolku Soběslávka, včetně Deskohraní v kinokavárně, petangu nebo nahrávání vzpomínek
pamětníků ve spolupráci s Pamětí národa. Jednou se na mě v souvislosti s projektem obrátil
kamarád se slovy: „Ty děláš ty odpady, tak bychom se do toho mohli pustit.“ Pak jsme sháněli
nějaké podklady a informace, jak akci zorganizovat. V tomto případě není za inspirací ani třeba jezdit daleko, malované popelnice najdeme
třeba v Táboře v historickém centru. Klasickou
inspirací je Španělsko, ale i u nás najdete řadu
měst, kde se něco podobného již realizovalo.
Ve Hranici pořádají podobnou akci každoročně,
ale s menšími dětmi a maluje se na velkokapacitní kontejnery na bioodpad. A velkým impulsem pro nás byla reakce škol. Když jsme je
oslovili s naším nápadem, řekly, že se jim to líbí
a že do toho půjdou. A projekt se rozběhl bez
jakýchkoliv problémů.
Počítali jste s tím, že bude mít pokračování?
Na začátku se o tom neuvažovalo. Někdo možná zmínil, že by bylo fajn, kdyby proběhly další
ročníky. Chtěli jsme ale počkat, jaký bude mít
projekt ohlasy. Když skončil první ročník a žáci
se zeptali: „Tak na jaké kontejnery budeme malovat příště?“, řekl jsem si: „Proč ne, tak zkusíme zase jinou lokalitu.“
Jaký je přesně účel projektu?
Jde o propojení soběslavských škol s cílem kombinovat výtvarnou práci s environmentálním
tématem a veřejným prostorem. Malování na
kontejnery má neformální charakter, je to práce
ve veřejném prostoru. Díla vznikají zpravidla
týmově, děti a mladí se tedy učí tvůrčí spolupráci. Ta je navíc viditelná veřejně. Ozvláštňuje
nepříliš vábná místa, kde byste výtvarnou složku nečekali, jsou zdrojem inspirací.
V čem vidíte jeho největší pozitiva a přínos pro Soběslav?
Velký přínos vidím v rozbití často formálního
vzhledu veřejných prostranství a vtažení mladých lidí do tvorby veřejného prostoru tím,
že jim dáme zajímavou příležitost. Mladí jsou
součástí města a mají právo utvářet jeho vzhled
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a charakter. Kontejnery jsou drobným příspěvkem, který ukazuje, že lze věci dělat jinak a poskytnout prostor k seberealizaci mladým lidem.
Spojení s environmentální tematikou je v době
„Fridaysforfuture“ a zvýšeného zájmu mladých
lidí o budoucnost a témata životního prostředí
nasnadě. Zároveň je vidět, že tahle tvorba rozvinula diskuzi nad tím, co to je veřejný prostor.
Možná právě ten střet formálního vidění (popelnice je zkrátka popelnice) a tvůrčího, dynamického prvku pomáhá město posouvat více
k otevřenosti a svěžesti. Tohle malování není žádný náš vynález, je to praxe známá z jiných měst
nejen v Čechách a mnohá města takové činnosti podporují. Nemaluje se jen na popelnice, ale
i na jiné prvky technické infrastruktury (rozvaděče, transformátory, výměníky) a samozřejmě
na podchody, zdi atd. Zájem o akci mezi školami a mladými lidmi jen potvrzuje, že právě
tahle netradiční výtvarná realizace je vykročení
správným směrem.
Jak malování v uplynulých letech probíhalo a kdo zajistil barvy a jiné pomůcky?
Každý rok bylo vybráno nějaké téma, kterého se
žáci při zhotovení návrhu na kontejnery museli
držet. V tom minulém jsme se například inspirovali přírodními živly. Jinak bylo již čistě na
školách, jakým způsobem si s tím poradí. Žáci
některých škol tvořili návrhy v týmu, na jiných
školách je zase vypracovávali jednotlivci. Naproti tomu samotné malování na kontejnery
probíhalo vždy v týmu. Co se materiálu týče,
první ročník byl hrazen z rozpočtu projektu
T-mobile. Nějaké barvy zbyly a pro druhý ročník se materiál ještě dokupoval. Velmi dobře
probíhala spolupráce s panem Nouzou (papírnictví N+N Soběslav, s.r.o.), který se pro projekt nadchnul. Tehdy jsme nevěděli, které barvy
vybrat a kolik jich vlastně budeme potřebovat.
Pan Nouza nám bez problémů otevřel účet
a s výběrem nám pomohl. Dal nám také možnost barvy vrátit, pokud nevypotřebujeme
všechny. Školy si pak v papírnictví barvy
vyzvedly, kdykoliv potřebovaly.
Členové Rady zmínili na červnovém
zastupitelstvu své výhrady k projektu.
Některé jsou založeny i na připomínkách
obyvatel. Jaké názory z řad veřejnosti jste vy
sami zaznamenali?
My jsme se setkali s kladnými ohlasy již v době,
kdy se malovalo a ani později jsme sami žádné
stížnosti nezaznamenali. Naopak mě i dojalo,
když místní obyvatelé přišli výtvarníky podpořit tím, že jim přinesli občerstvení.
Cesta ke schválení projektu byla letos delší, než v předchozích letech. Na jednání rady 16. 7. se naskytla šance, že bude
projekt schválen, pokud budou zohledněny
některé připomínky radních, které zazněly i na červnovém zastupitelstvu. Mezi nimi
byly například chybějící popisy na kontejnerech, malování na starší kontejnery
namísto nových, případná změna lokality
a umožnění členům Rady města Soběslavi na
návrhy nahlédnout (více se dočtete na str. 8).
Jaký jste měl na připomínky názor?
S popisy na kontejnerech jsem souhlasil. Co se
týče změny lokality a výběru starších kontejnerů namísto nových, byl bych pouze nerad, aby
to sklouzlo k tomu, že budou děti opravovat ma-

jetek města. Jinak k fyzické údržbě docházelo
vždy, protože se kontejnery vždy před natřením
umyly a místo se zametlo.
Malování na starší kontejnery jsme se nebránili.
Musely by ale být v dané lokalitě čtyři, aby
mohly malovat čtyři školy. Letos to bylo složitější, protože se s kontejnery hýbalo. Na Komisi
životního prostředí a odpadového hospodářství
jsme řešili, ve kterých lokalitách se budou vyměňovat, protože tam často dochází k jejich
přeplnění. Nádraží byla pro mě logická volba,
protože vyhovovala kapacita, byly tam všechny čtyři komodity a nebyl tam žádný z nových
kontejnerů z plastu, které jsou esteticky poměrně pěkné a jejichž materiál není pro malování
vhodný. Navíc je to na místě, kde chodí lidé.
Práce dětí nesejde z očí a má tedy i sociální rozměr. Děti se jimi mohou dále pochlubit,
rodiče se cestou kolem kouknou na kontejner
a řeknou si: „Tohle malovala naše dcera.“
Někdo to může i zkritizovat. Ale tak to chodí.
Pokud budou tyto podmínky dodrženy, pak se
lokalita může i změnit. Ještě bych zmínil, že u
nádraží je výhoda, že jsou kontejnery v prostoru, malovat se tedy dá z více stran.
Rozpor jsem ale vnímal v připomínce, že se
Rada města Soběslavi nemohla k návrhům škol
vyjádřit. Nemá sice rozhodovací pravomoc, ale
Rada má každý rok jednoho člena v komisi.
V minulých letech tam byly paní Lída Zbytovská a Alena Krejčová. Letos bychom určitě opět
někoho přizvali.
Jedná se již o třetí ročník. Neplánujete
nějakou změnu?
Ano, do budoucna bych chtěl jít trochu jinou
cestou. Hodně mě inspiroval projekt v Jihlavě, kdy magistrát vyhlásil soutěž pro školy ve
spolupráci s galerií a profesionálními umělci,
kteří se specializují na graffiti. Projekt probíhal
v několika fázích, kdy se profesionální umělci
sešli s dětmi a bavili se o tématu i na teoretické rovině. Ve spolupráci se školou a odborným
dohledem specialistů pak děti vytvářely návrh.
Město poskytlo plochu a přijalo vítězný návrh,
který byl zrealizován. Více do projektu nevstupovalo. Projekt zde má ale i vzdělávací účel,
kdy je dětem vysvětleno, co se ve skutečnosti
skrývá za pojmem graffiti. Že se jedná o formu
uměleckého projevu, která do veřejného prostoru také patří a zároveň je povolená a chtěná.
I u GraffitEka jsme chtěli poukázat na rozdíl
mezi takovou tvorbou a sprejerstvím. Ve městech Tišnov například vznikl projekt, kde se
maloval podchod nádraží. Samozřejmě vždy
budou lidé, kterým se to nebude líbit, možná i
v souvislosti se sprejerstvím. Ale tím, že omezíme malování na kontejnery, tomuto fenoménu
nezabráníme. Určitá forma uměleckého projevu
ve veřejném prostoru je známá už z minulosti,
a dokládají jí jeskynní malby nebo vyškrabované kresby na megalitických stavbách na Maltě
z 19. stol. a podobně. Projekt typu GraffitEka
vede k té druhé cestě, kdy se dětem ukážou nějaké mantinely a která je pro město a společnost
více přijatelná. Kdy si řekneme OK, tady nám to
nevadí, nebo se nám to i dokonce líbí. A vždy je
můžeme časem i odstranit.
Vypracovala Michaela Nováková
ve spolupráci s Mgr. Zdeňkem Kozlíčkem
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ZŠ KOMENSKÉHO
Výlet 8.B v duchu „Hurá na lodě!“

Pasování prvňáků na čtenáře
Ve čtvrtek 13. 6. navštívily děti z prvních tříd
městskou knihovnu. Tady už na ně čekala družina
z Království knížek v čele s králem a královnou.
Děti předvedly, jak se naučily číst, splnily úkoly, které prověřily jejich důvtip a obratnost. Před
vlastním pasováním pak složily přísahu, že budou jako správní čtenáři knihy chránit.
Ilona Klimešová, Ludmila Hrušková

Ve čtvrtek 13. června jsme se vydali na
dvoudenní výlet, při kterém nás doprovázely paní učitelka Havlová a Zemanová.
V osm hodin ráno jsme vyrazili vstříc
15 km pěší túře ze Soběslavi, přes Veselí nad Lužnicí ke břehu řeky Nežárky do
kempu Krkavec. Nikdo nám nevěřil, že
takovou dálku ujdeme. I přes to, že cesta
byla dlouhá, tropická a únavná, jsme nakonec došli k cíli.
   Zde nás čekal vodácký výcvik a spousta
zábavy. Nejprve jsme se ubytovali v chatkách a odpoledne vyrazili k řece. Dále
proběhl důkladný teoretický výklad na
souši, poté přišla na řadu praktická část
– na vodě a záhy také pod vodou. První den

jsme zakončili opékáním vuřtů.
   Další den ráno jsme byli autobusem převezeni 10 km proti proudu řeky a vyrazili
jsme na celodenní vodácký výlet. Plavba
po Nežárce byla namáhavá. Snad všichni se, jak se říká, cvakli (převrátili), a až
na pár výjimek nikdo nezůstal suchý. Po
návratu jsme začali balit kufry a vyrazili
jsme na cestu domů, pěšky do Veselí nad
Lužnicí a odtud vlakem do Soběslavi.
   Tímto článkem by třída 8.B chtěla poděkovat paní Pokorné za technickou podporu, paní učitelce Havlové a Zemanové
za trpělivost a ochotu. Myslím, že výlet si
celá třída náležitě užila.
za 8.B Tereza Staňková

Anonymní hlas oslavil jubileum
Komorní pěvecký sbor Anonym Voice uspořádal 21. 6.
pátý ročník koncertu Křížem
krážem v kostele sv. Marka.
Letos na něm oslavil výročí.
Od založení soběslavského sboru
Anonym Voice uplynulo již dlouhých 15 let. I když má za sebou
již dlouhou historii (která je pečlivě zaznamenávána do kroniky)
a původní sestava prošla postupem let obměnou, dodnes v něm
působí řada zakládajících členů z Chrámového sboru a bývalé
Orioly. Nedílnou součást Anonymu tvoří také řada talentovaných
muzikantů, kteří sbor doprovází
na hudební nástroje.
Letos sbor pozval veřejnost
na koncert, na němž posluchače
provedl různými hudebními žánry a zároveň různými skladbami
ze svého dlouholetého repertoáru. Mluvčí sboru Miroslav
Čížek opět opatřil koncert příjemným a oduševnělým průvod-

ním slovem, ve kterém poodhalil
posluchačům také historky ze
zkoušek a zákulisního života
sboru a ocenil sbormistryni Irenu
Molíkovou za její vstřícný přístup a trpělivost, s jakou občas
neukázněné členy sboru zvládá.

Atmosféra byla příjemná a radostná pro všechny zúčastněné.
Za svůj výkon byl na závěr Anonym Voice odměněn bujarým
potleskem. Po skončení koncertu
se všichni společně sešli nad bohatým občerstvením a krájením

narozeninového dortu, symbolicky ozdobeného houslovým
klíčem.
-min-
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I MY
Vhodná hračka pro dítě? I MY
poradíme na novém blogu Vybrat správnou hračku pro malé
dítě není hračka. I MY vám
s tím teď pomůžeme.
Stačí se mrknout na internetovou stránku www.imypomahame.cz/blog. Právě tam totiž
o prázdninách odstartovala
zbrusu nová rubrika Samíkovy
hračky.
„Každý týden dáme rodičům
tip na jednu zajímavou hračku,
hru nebo hravou pomůcku pro
děti. Cílem je, aby se jejich
potomci měli u čeho pobavit
a zároveň se i něco nového
naučili,“ vysvětluje ředitelka
I MY, o.p.s. Klára Csirková.
V jednotlivých článcích si
přečtete, co jaká hra umí,

pro jak staré dítě je určená, a
s čím pomůže v jeho vývoji.
Lepší představu získáte i díky
přiloženým fotografiím.
„My všechny tyhle krásné věci
standardně vozíme k rodinám
v rámci rané péče. Naše poradkyně mají s výběrem vhodných
hraček pro děti léta zkušeností
a je škoda nechat si je pro sebe.
Rádi bychom je teď předali nejen našim klientům, ale i dalším
lidem,“ dodává Csirková.

naložit plastovým autíčkům
plnou korbu.
Roli průvodce světem poučných hraček tak po ní musel
převzít malý Samík. A jde mu
to náramně.
Ostatně podívejte se sami na
www.imypomahame.cz/blog.
Pavel Fukar,
PR specialista I MY, o. p. s.
www.imypomahame.cz

Zdaleka prý neplatí, že vytipované hračky jsou vhodné jen
pro děti s handicapem. „Podle
mě si u nich užije každý. Včetně
dospělých. Sama můžu říct, že
Malý Samík pomůže rodičům
třeba takové tři náklaďáky daly
s výběrem. Foto: I MY o.p.s.
zabrat i mně,“ vzpomíná se
/ Klára Csirková
smíchem na své marné pokusy

RC SOBÍK
Polovinu prázdnin máme za
sebou, v Sobíku
se pilně chystáme na stěhování
a zároveň pro vás vytváříme program na
nový školní rok. Ve stávajících prostorách ještě dobíhají příměstské tábory,
které 3. srpna končí. Po skončení táborů
naše staré prostory už definitivně opustíme a v srpnu pro vás začneme zvelebovat herničku v prostorách na náměstí.
Tímto bychom ještě jednou chtěli poděkovat městu, že nám krásně opravené
prostory na náměstí umožnili využívat
a podporovat tak rodiče na mateřské
dovolené ještě ve větší míře než doposud. Zároveň bychom chtěli moc poděkovat firmě BANES spol. s.r.o., která
nám pomohla k zakoupení nových herních prvků do herničky. V nové herničce se děti budou moci těšit na spoustu
nových hraček a prvků, které podporují
jejich rozvoj. Rodiče určitě uvítají kuchyňku, kde si budou moci nejen ohřát
a naservírovat jídlo pro svoje nejmenší,
ale kde si budou moci vychutnat v klidu
i svoji kávu.
Na nový program si budete ještě muset
chvíli počkat, ale pokud se v rámci rekonstrukce nic termínově neprodlouží,

herničku budeme otevírat 2. září. V novém programu určitě nebudou chybět
pohybové hrátky, cvičení s kočárky, tvořeníčko ani těhotenské cvičení. Nově do
programu přibude hernička s hlídáním
pro děti od 1,5 roku. Maminky tak
budou moct využít hlídání na jednotlivé
hodiny, aby si mohly samy cokoliv
zařídit nebo odběhnout ke kadeřnici,
ale i celodenní hlídání od 7 do 14 hodin.
Z jednorázových akcí je na září naplánovaná podzimní burza dětského oblečení a vybavení, která se bude tentokrát konat v sobotu 6. září od 9 hodin
do 12 hodin, aby mohli prodeje a nákupu využít i zaměstnaní rodiče. Burza
opět proběhne v KDMS. Místo na prodej (50,- /stůl) je nutné předem rezervovat na tel. 725 884 824 nebo přes e-mail:
rodicovskecentrumsobik@seznam.cz.
Prodat a nakoupit můžete oblečení ve
velikosti od narození po velikost 176,
těhotenské potřeby a oblečení, potřeby
pro kojence a sportovní vybavení pro
děti.
Přejeme vám krásný zbytek léta, užívejte si společný čas s rodinou a v září
se na vás v herničce budeme moc těšit.
Za kolektiv Spolku RC Sobík
Iva Čejková

Policejní zápisník

• Neznámý pachatel se dne 7. 6. dopustil trestného činu porušování domovní svobody
a krádeže, kdy v obci Soběslav neoprávněně
vnikl do sklepní kóje a překonal překážku,
jejímž účelem bylo zabránit vniknutí, sklepní
kóji prohledal a odcizil elektronářadí v hodnotě nejméně 4 100 Kč.
• Na OOP Soběslav je ode dne 13. 6. řešen
podvod, kdy si pachatel obstaral finanční
prospěch inzerátem na veřejné internetové
síti www.olimport.cz, kdy tímto jednáním
neoprávněně obdržel na svůj účet platbu ve
výši 5 590 Kč. Kupující neobdržel ani objednané zboží, ani mu nebyly vráceny finanční prostředky a pachatel jako prodejce se
stal pro kupujícího nekontaktním. Jedná se
o podvod spáchaný v sérii.
• Dne 21. 6. došlo k trestnému činu krádeže
v herně v Soběslavi, kdy pachatel po odmontování krytu na jednom z hracích stolů odcizil celkem 20 kusů plastových žetonů v nominální hodnotě 200 000 Kč. Ty si uložil do
kapes a hernu následně opustil.
• 26. 6. zatím NP vnikl do kancelářské budovy
firmy v obci Roudná, kde za užití násilí vnikl
do uzamčené kanceláře s nápisy „expedice
a prodej“.
• Pachatelé dne 29. 6. ve večerních hodinách
posprejovali fasádu domu na sídlišti Svákov
v obci Soběslav dvěma nápisy modré barvy.
Jedná se o přečin poškození cizí věci. V tomto případě se jedná o škodu odhadem ve výši
4 000 Kč.
nstržm. Jana Štecová, OO PČR Soběslav
(redakčně kráceno)
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Program KD Veselí n. L.
Sobota 3. srpna
19 h
JAN PĚRUŠKA A SYNOVÉ
Koncert v rámci letního festivalu
duchovní hudby Veselská ozvěna
2019. Přední český violista představuje své tři syny, také nadané
hudebníky. Kostel sv. Martina
Bošilec
Pátek 9. srpna
17 h
TŘI PŘADLENY
Letní divadelní představení pro
děti pod širým nebem. Divadlo
eMILLIon – činoherně-loutková
pohádka o líné Lidušce a třech přadlenách, které jí ke štěstí pomohly.
Park u kulturního domu.
Pátek 9. srpna
21:10 h
TERORISTKA
Kino na kolečkách – projekce letního kina pod širým nebem. Česká
černá komedie s Ivou Janžurovou
v hlavní roli. Park u kulturního
domu.
Sobota 10. srpna
19 h
DUO BOHEMIA BASS
Koncert v rámci letního festivalu
duchovní hudby Veselská ozvěna
2019. Nejhlubší smyčcové nástroje
v netradičním spojení. Petr Šporcl
violoncello, Eva Šašinková kontrabas. Kostel sv. Štěpána Horní
Bukovsko
Michaela Jindová,KD

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

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA
BURZU A TRHY

4. 8. 2019

od 7 do 11 hod
areál chovatelů

K nákupu drobného zvířectva, farmářských
produktů a chovatelských potřeb.

Obec Roudná otevřela nové prostory pro děti
Obec Roudná slavnostně
otevřela v rámci Dne otevřených dveří nové prostory, které byly zařízeny
za účelem provozu dětské
skupiny a letního příměstského tábora Korálky. Obojí mohou za specifických podmínek využít
i děti ze Soběslavi.
Bližší informace k účelu rekonstrukce poskytla redakci starostka obce
Roudná Eva Kropáčková: „Prostory jsme vybudovali na žádost rodičů,
kteří mají malé děti. Po
odsouhlasení zastupitelstvem jsme přistoupili
k přepracování prostor na
prostory dětské skupiny.
Rekonstrukce proběhla na
vlastní náklady za pomoci
vlastních
zaměstnanců
a firem, které nám vyšly
vstříc. Nyní čekáme na
dotaci na provoz od Mini-

sterstva práce a sociálních
věcí ČR.“
Pokud by Roudná dotaci
neobdržela, bude muset
náklady na provoz, včetně platů, řešit z vlastních
zdrojů nebo školného od
rodičů. O umístění dětí do
dětské skupiny a na příměstské tábory je zájem
i z řad soběslavských rodičů. Volná místa v dětské
skupině mohou zaplnit
děti ze Soběslavi. Přednost
samozřejmě budou mít
děti z Roudné.
V areálu vzniklo také
nové dětské hřiště o celkové hodnotě 200 000
Kč. Náklady byly spolufinancovány nadací ČEZ,
která poskytla příspěvek
150 000 Kč. Obec Roudná
uhradila zbylé náklady ve
výši 50 000 Kč.

umístění dětí ocenila zastupitelka města Soběslavi
Alena Krejčová, která se
slavnosti zúčastnila spolu
s pracovnicemi MěÚ Marií
Lustovou a Irenou Klečatskou.
Nové prostory vznikly
přímo v budově obecního
úřadu, kde se dříve nacházela samoobsluha a kadeřnictví. O tyto služby místní obyvatelé nepřijdou,
přesunuly se ale jinam.
Samoobsluha se nachází
nedaleko obecního úřadu
směrem na jih, kde se v
současnosti buduje také
nové komunitní centrum.
To bude sloužit místním
spolkům a obyvatelům za
účelem pořádání různých
společenských a kulturních akcí.
-min-

Vznik nových prostor pro

Adélka Štefanová zabodovala
na olympiádě dětí
Adélka Štefanová z 6.A na ZŠ Komenského oslavila velké úspěchy na
IX. letní olympiádě dětí a mládeže
2019 v Liberci a Jablonci nad Nisou.
Olympiáda se v Libereckém kraji konala od 23. do 28. 6. V pondělí 24. 6.
Adélka vybojovala sříbrnou medaili
ve sprintu (letní biatlon), kde předvedla bezchybnou střelbu a doběhla
na druhém místě. Na stupních výtězů
jí pogratulovali také profesionální reprezentanti Veronika Vítková a Ondřej Moravec.
Na úspěch navázala následující den,
kdy si v závodě s hromadným startem
doběhla pro bronzovou medaili.
Ve středu 26. 6. pak vybojovala hezké
páté místo ve štafetovém závodě.
I my gratulujeme k úspěchu a přejeme hodně štěstí do dalších závodů.
-min-
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Kajakářka Hana Kolihová závodí na MSJ ve sjezdu na divoké vodě
Téměř denně je možné teprve šestnáctiletou soběslavskou závodnici vidět trénovat na kajaku na Lužnici, nejčastěji
v doprovodu své kamarádky Jany Bočánkové, Hynka Míky, Jakuba Sladovníka a dalších soběslavských vodáků.
Svoji tréninkovou píli Hanka zúročila zejména při nominačních závodech juniorů,
které se konaly na řece Otavě na Čeňkově
Pile, na umělé slalomové dráze ve Veltrusech a finále nominačních bojů proběhlo na
řece Berounce mezi Černošicemi a Radotínem, které bylo zároveň Mistrovstvím ČR
dorostu ve sjezdu. Na něm Hanka vybojovala na kajaku mezi dorostenkami mladšími bronzovou medaili! Společně s Janou
Bočánkovou pak ještě zaklekly do kanoe
a v kategorii C2 dorostenky zvítězily a staly se Mistryněmi ČR pro rok 2019.

Terezou Kneblovou z Olomouce o pouhý
jeden bod. Také o třetí a čtvrté místo proběhly napínavé boje až do posledních chvil.
Reprezentační trikot si nakonec obleče ještě Kristina Novosadová z Českého Krumlova a Hanka Kolihová ze Soběslavi.
Hanku nyní čeká poslední reprezentač-

ní soustředění přímo v dějišti šampionátu
v Bajna Luce v Bosně a Hercegovině na
divoké řece Vrbas. Samotný šampionát
pak proběhne ve dnech 23. – 28. července
2019. Tak držme Hance všechny pěsti!!!
Jaroslava Kohoutová

Reprezentační družstvo kajakářek je pouze čtyřčlenné a kvalitních závodnic usilujících o reprezentační dres bylo hodně. Po
celou dobu nominačních bojů byla děvčata
mezi sebou velice vyrovnaná. Celkové první místo získala nakonec Dominika Dvořáková z Bohemians Praha, jež skončila před

Soběslavští kajakáři bojovali na Mistrovství ČR žáků ve sjezdu
Letošní MČR žáků se konalo
v neděli 23. 6. 2019 na velice
pěkném úseku řeky Berounky
mezi Černošicemi a Radotínem. Ze Soběslavi se do bojů
o mistrovské tituly a medaile
mezi kajakáři a kaniosty z celé
ČR pustilo i trio mladých závodníků ve složení Hynek
Míka, Jakub Sladovník a Jakub
Kremla.
Den předtím, v sobotu 22. 6.
2019, se na této trati konalo MČR dorostu a zároveň
1. Český pohár žáků ve sjezdu
na divoké vodě. V tomto závodě vynikajícího a neočekávaného výsledku dosáhl Hynek
MÍKA, který v souboji mezi
žáky staršími dokázal vybojovat druhé místo jak na kajaku,
tak na kanoi!!! Jakub Sladovník skončil mezi kanoisty na
11. místě, mezi kajakáři pak
vybojoval 7. místo. Jakub Kremla v závodě kajakářů obsadil
9. místo z 28 žáků starších.
V nedělním závodě už Hynek Míka patřil mezi favority.
Chystali se na něj jeho největší

soupeři kajakáři - o rok starší
Tomáš Cardoselli z Bohemians
Praha, kterému Hynek v sobotním závodě „nadělil“ pouhé
čtyři vteřiny, Vojtěch Štýbnar
z Olomouce, ale i další. Hynek však svojí bojovností nedal
těmto soupeřům žádnou šanci
a vybojoval stříbrnou medaili
za vítězným Matyášem Novákem z Olomouce a třetího Tomáše Cadoselliho porazil o 10
vteřin.Jakub Sladovník skončil na 6. místě, Jakub Kremla
vybojoval 10. místo.
V závodě kanoistů se scénář
závodu téměř opakoval, jen
soupeři byli jiní. Jasným favoritem byl Samuel Vejnar z Českého Krumlova, který svou roli
splnil a zvítězil. Soběslavský
Hynek Míka však za sebou
ve výsledkové listině nechal
takové soupeře jako Jana Papulu z Litovle, Matěje Šťastného
z Pardubic, Alvu Beiera z Trutnova a další, a získal tak druhou
stříbrnou medaili z MČR. Na
kanoi závodil i Jakub Sladovník, který obsadil 7. pozici.

Nedělní odpoledne patřilo závodu tříčlenných družstev.
Soběslavské trio kajakářů po
celou dobu závodu vzorně spolupracovalo, perfektně zvládlo
domluvenou taktiku a v cíli se
mohli kluci radovat z druhého
místa a stříbrné medaile!
Víkend na řece Berounce byl
pro malý oddíl ze Soběslavi
opravdu úspěšný. Zisk čtyř
stříbrných medailí z individu-

álních závodů zásluhou Hynka
Míky, jedné stříbrné medaile
ze závodu družstev, ze sobotního MČR dorostu bronzová
medaile Hany Kolihové na
kajaku, zlatá medaile pro Janu
Bočánkovou a Hanu Kolihovou
na kanoi dvojic, zařazení Hany
Kolihové do reprezentačního
družstva, to je přece úžasné!
Jaroslava Kohoutová
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United Movement z Veselí n. L. zazářil na galavečeru
V pátek 21. 6. vystoupilo ve Veselí nad Lužnicí cenami ověnčené taneční studio United Movement, které si možná někteří stále pamatují pod dřívějším názvem Žába.
Na závěrečném galavečeru United Movement představil 21 choreografií z dílny
kreativního ředitele studia Jakuba Dvořáka
a dále Barbory Smíškové, Anny Tomkové
a Laďky Čapkové. Nad výkony některých
tanečníků se až tajil dech a některé taneční
figury vzbuzovaly úžas, včetně těch v choreografii Human, ve které se jako hadí žena
s nepředstavitelnými pohybovými schopnostmi představila Veronika Nývltová.
Choreografie byly doprovozeny podmanivou hudbou různých žánrů, která perfektně
podtrhovala příběh. Tanečníci v choreografii The book of love představili světu
také novou originální rekvizitu – lampiony
v podobě knihy, která při rozevření svítila
jako světluška do tmy, při tanci provázela
siluety spoře osvětlených tanečníků a vytvářila romantický vizuální dojem. Spojení pohybu, hudby a nápaditých rekvizit
utvářelo velkolepý dojem i při jiných choreografiích, včetně dětské formace Cubes.
Tanečníci dokázali tanec i procítit a atmosféru podpořit emocemi. Originální a neobvyklé taneční vystoupení vzbuzující emoce
a místy až nahánějící husí kůži přinesli tanečníci na parket s choreografií Room No.
19, ve které se autorům podařilo velmi zdařile zachytit prostředí psychiatrické léčebny a vykreslit zde léčené pacienty s různými psychickými poruchami. Choreografie
doprovozená autentickou hudbou vytvořila
scénu, která působila místy ponurým až

depresivním, avšak v podání United Movement silným a fascinujícím dojmem. Jakub
Dvořák a Barbora Smíšková se představili
nejen jako autoři choreografií, ale také jako
výborní tanečníci na parketě. Soběslavští
mohli mezi účinkujícími zahlédnout řadu
známých tváří, včetně Michaely Holcové z
DS Komenského, která vedle svého nadání
pro divadlo předvedla také výjimečný talent pro tanec.

Na tanečním parketě v kulturním domě ve
Veselí nad Lužnicí se představili děti, dospívající i dospělí převážně ze Soběslavi
a okolí. Publiku předali spoustu energie,
která jim vydržela ještě dlouho po skončení galavečera. Zástupci z řad tanečního
studia také převzali štědrý dárkový šek na
120 000 Kč od hlavního akcionáře investiční skupiny NATLAND Tomáše Rašky.
-min-

Ani v létě nezahálíme – Florbal Soběslav muži
Ačkoliv je momentálně letní
přestávka,
florbalisti
ze
Soběslavi rozhodně nezahálí.
Díky loňskému prvenství v Jihočeském přeboru se nám podařilo postoupit až do Regionální ligy. Hráči se tedy pečlivě
připravují na soupeře z nejvyšší
krajské soutěže, kteří budou jistě kvalitnější než ti, se kterými
se Soběslav potkávala v minulé
sezoně.
V současné době probíhá letní
příprava pod vedením Honzy
Duška, které se účastní převážně junioři, z nichž velká část
bude v příští sezoně nastupovat
pravidelně i v týmu mužů.
Léto si soběslavští florbalisté
zpestřují i letními turnaji. Za
zmínku stojí účast na turnaji
v Kutné Hoře, kdy se naši borci došli „poprat“ až o medaile

a posbírali i individuální ocenění pro „Nejužitečnějšího hráče turnaje“ a „Hráče All Stars“.
Další skvělý zážitek si pak odnášejí z turnaje Street Florball

League, pořádaného na náměstí
v Českých Budějovicích pod
širým nebem. Ještě předtím, než
bude zahájena ligová sezona
– tj. konec září, utká se Soběslav

v domácí hale 24. a 25. srpna
v Poháru České pojišťovny
s týmy z Písku, Strakonic, Příbrami a pražských Horoměřic.
Libor Podlaha

srpen 2019

23

Aktuální informace také na:
•
•
•

www.musobeslav.cz
FB: InfocentrumSobeslav
mobilní aplikaci V Obraze
(k dostání na Google play a App Store)

MARTIN
KLUZÁK
Osobní
trenér

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupě
•

Koupím garáž v Soběslavi. Cenu respektuji.
Tel. 721 248 310

•

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

•

Koupím i bez TP Škoda 110r - Rapid, Simson, Jawa, ČZ,
Babeta, Pařez, Mustang a jiné. 736 741 967

Prodej
•

Vyměním (nebo prodám) 2 ovečky 1,5 roku, suffolk
a kříženec po prvních nyní odstavených jehnětech.
Po dohodě bych za ně chtěla z jara r. 2020 odstavené
beránky. Chlebov u Soběslavi. Tel. 731 468 794

•

Prodám starší skleník typu M31 vyroben ZD Dolní
Újezd s rozměry 4500 x 2625 mm, po letošní sezoně.
Tel. 608 173 240

•

Nemovitosti - www.inrekareality.cz

Nabízím:
1) Tělesná analýza
2) Tréninkový plán
•
•

Ostatní

Individuální tréninkový plán (diagnostika pohybového
aparátu + sestavení tréninku)
Online tréninkový plán (diagnostika na základě
dotazníku + sestavení tréninku)

3) Jídelníček
4) Tréninkový plán + jídelníček
5) Individuální cvičení pod dohledem trenéra

KONTAKT:
e-mail: mk-osobnitrener@seznam.cz
web: mk-osobnitrener.webnode.cz

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, Green Shell - typu
Araukana. Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159
- 209 Kč/ ks.

Prodej:
8. srpna 2019
v Soběslavi
u vlakového nádraží – 9.55 hod.

Výkup králičích kožek

•

Sháním pronájem garáže nebo přístřešku pro auto
v Soběslavi. Tel: 733 540 570

•

Pronajmu nové byty, garsonku, 2 kk nebo 3 kk, zahrada,
místo na parkování, klidná čtvrť. Tel. 777 907 750

•

Nabízím pronájem podkroví v rodinném domě
v Soběslavi. Tel. 721 927 033

•

Hledám pracovníka na posekání trávy 2x měsíčně.
Cena dohodou. Tel. 723 780 790

•

Firma DYNAMIS, s.r.o. hledá šičku, střihačku
do malého kolektivu v Plané nad Lužnicí. Brigády
nebo OSVČ možné. Tel. 728 340 582
nebo info@dynamis-toys.cz.

•

Pronajmu byt 2+1, veselinadluz@email.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)

cena dle poptávky. Info: Po - Pá 9 - 6 hod.

tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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Dřevoprodej Dráchov
STAVÍTE PERGOLU NEBO PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO?
NYNÍ U NÁS NAKOUPÍTE ZA AKČNÍ CENY:
HRANOLY, FOŠNY, PRKNA I HOBLOVANÉ HRANOLY KVH
Podrobnosti naleznete na našich internetových stránkách.
Možné další slevy: množstevní, pro podnikatele atd.

NOVĚ ZAHÁJEN PRODEJ
HUTNÍHO MATERIÁLU
JEKLY, TRUBKY, PÁSOVINA, KULATINA,
ROXORY, KARI SÍTĚ, PLECHY VČETNĚ
TRAPÉZOVÝCH A JINÉ.
PROVOZOVNA: MARTIN NOVOTNÝ,
		
NEDVĚDICE 1
		
TEL. 607 251 503

Koupíte u nás:
• Plotovky, palubky, OSB desky,
• hranoly, fošny, střešní latě, terasová prkna,
• široký sortiment truhlářského řeziva,
• spojovací materiál.
Dále nabízíme:
• Sušení dřeva, hoblování a krácení.

Areál pily Dráchov
392 01 Dráchov 45, Tel: 774131446
Otevírací doba:
Po - Pá: 7 - 16:30 hod., So: 8 - 11 hod.

http://www.palubky-plotovky.com
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Koupací sezona
v plném proudu
Soběslav
letní
koupaliště
tobogán
skluzavky
divoká řeka

Po - pá 10.00 - 20.00 hodin
So - Ne, svátky 9.00 - 20.00 hodin
Provozní doba atrakcí:
10.00 - 19.00 hodin

Prodej zahradní štěpky
a mulčovací kůry
Cena štěpky 599 Kč/prm
Cena kůry 699 Kč/prm

Areál pily Dráchov

392 01 Dráchov 45, Tel: 774131446

Otevírací doba:

Po - Pá: 7 - 16:30 hod., So:         8 - 11hod.
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Uzávěrka inzerce 10. 8., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz

-

o

RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

Přijímáme objednávky na:
vykrmená kuřata

Obiednávky na tel 381 582 207
mobil: 731 585 468, 607 258 998
nebo na email
v-drubezzedvora@seznam.cz
PRODÁVÁME MASO ČERSTVÉ 1 CHUTNÉ a V BIO KVALITě
VHODNÉ I PRO ALERGIKY
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