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Dočtete se v tomto čísle:

V září se uskutečnil 10. ročník Soběslavských slavností Rožmberských,
letos věnovaný významnému výročí. V předvečer slavností v rámci
tradiční Before party vystoupila kapela Jelen. Reportáž z akce spolu
s fotografiemi naleznete na str. 8 - 9. Autor fotografií: L. Tíkal
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AKCE V ŘÍJNU
Výstava:
do 3. 10. Savci Táborska - v rámci výstavy budou představeny druhy
savců vyskytujících se aktuálně i historicky v našem regionu, Blatské
muzeum (BM) - Rožmberský dům

Místní referendum
v Soběslavi
Zastupitelstvo města Soběslavi na svém jednání 22. 9. 2021 vyhlásilo na základě návrhu přípravného výboru na konání místního referenda
ve složení Zdeněk Rux, Pavla Srncová a Miloš
Bučinský místní referendum pro území města
Soběslavi, a to na sobotu 6. 11. 2021.
Při stanovení termínu konání místního referenda
se zastupitelstvo nepřiklonilo k požadavku přípravného výboru, aby se referendum konalo
současně s volbami do zastupitelstev obcí na
podzim roku 2022.
Důvodem stanovení termínu konání referenda
na 6. 11. 2021 je skutečnost, že hlasování
odložené o cca rok by mohlo ohrozit účel
konání místního referenda – včasné vyjádření
se občanů k probíhající změně územního plánu
a především k rozsahu připravovaných záměrů
v průmyslové zóně.
Ing. Radek Bryll
tajemník MěÚ Soběslav

do 31. 10. Václav Šimeček - výstava z díla pozapomenutého soběslavského malíře a grafika Václava Šimečka, která je pořádána u příležitosti 95.
výročí jeho narození. Uvidíte obrazy a linoryty s motivy ze Soběslavska,
cyklus obrazů zachycujících kostel sv. Marka i abstraktní malby, BM
- Smrčkův dům
do 31. 10. 150 let vědy na stránkách časopisu Vesmír - představení přírodovědného časopisu Vesmír v rámci cyklu Exponáty roku, BM - Smrčkův
dům

ilustrační foto

Akce v Soběslavi:
1.– 3. 10. Soběslavská výstava chovatelů spojená s okresní výstavou
holubů, králíků, drůbeže a exotického ptactva, prodej krmiv a chovatelských či zahrádkářských potřeb, areál chovatelů, Pá a So 8 – 17 h, Ne
8 – 13 h (pravidelná burza)

Záznam zasedání
zastupitelstva

9. 10. Katy Syrná a Jonáš Kolibík - žánr latin jazz/pop Tábor
a Los extraditables trio - indipendent world music CZ/Spain, poslední
dvojkoncert v latinskoamerickém duchu, SoStánek nám. Republiky, 18 h
17. 10. Černobílá pohádka – pohádka pro děti, divadélko Kos, velký sál
KD, 10:30 h
24. 10. Paul Batto Trio – koncert, Kino Soběslav, 19 h

je možné dodatečně zhlédnout na profilu
infocentra města Soběslavi.
Bližší informace ohledně průmyslové zóny
a činnosti Výboru pro rozvoj PZS naleznete
na: www.musobeslav.cz/prumyslova-zona.

25. 10. Den turistických informačních center - program v IC, 8 - 17 h
Akce v okolí:
2. 10. Tábor s párou - 150. výročí trati Vídeň - Tábor - Praha, vyjížďky parními vlaky, výstava lokomotiv a vozů aj., nádraží ČD
- prostor za poštou, 9 - 16 h
7. 10. Dan Bárta a Illustratosphere - koncert, Divadlo Oskara Nedbala
Tábor, 19 h
7. 10. Spisovatelé do knihoven: Bianca Bellová, spisovatelka a překladatelka s bulharskými kořeny, v roce 2017 vyšla autorčina zatím nejúspěšnější kniha, román Jezero; získala titul Kniha roku Magnesia Litera i Cenu
Evropské unie za literaturu, městská knihovna Tábor, 18:15 - 20 h

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

Středa 13. 10. a 27. 10.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

16. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 7. září 2021.
Usnesení č. 16/183/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit rozpočtové opatření
č. ZM 3/2021 dle návrhu předloženého
pracovnicí finančního odboru MěÚ
Mgr. Lucií Krejčí.
Usnesení č. 16/184/2021
Rada města souhlasí s budoucím vybudováním odstavného parkoviště
a komunikace na pozemcích města
v souvislosti s revitalizací bývalého
areálu Otavanu v Soběslavi dle předložené studie zpracované ateliérem KZK
Group, s. r. o., Praha, s přijatými připomínkami.
Usnesení č. 16/185/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej bytové jednotky
č. 373/1 včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných
prostorech v přízemí domu čp. 373
v ulici Na Ohradě, Soběslav II, paní
Anně Novákové, Nová Včelnice, za cenu
1.721.373 Kč, která se stala vítězkou
výběrového řízení.
Usnesení č. 16/186/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej pozemku p. č.
1926 o výměře 5 831 m2 v k. ú. Zvěrotice,
který je ve vlastnictví města Soběslav,
panu Pavlu Koblasovi, Sedlečko
u Soběslavě, za cenu 95.000 Kč, který
se stal vítězem výběrového řízení.
Usnesení č. 16/187/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Soběslav a CETIN,
a. s., Praha, v souvislosti s realizací akce
„FTTH Soběslav Na Ohradě SOTAB2“ na
pozemcích p. č. 3861, 1001/9, 1010/10,
1010/11, 1010/9, 1011/5, 1011/6
a 1014/5, vše v k. ú. Soběslav, které
jsou ve vlastnictví města Soběslav.
Usnesení č. 16/188/2021
Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a EG.D, a. s.,
Brno, v souvislosti s realizací akce „Příp.
STL Soběslav, Lužnická 82“ na pozemcích p. č. 1423 a 3891 v k. ú. Soběslav,
které jsou ve vlastnictví města.

Usnesení č. 16/189/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků
p. č. 2103/331 o výměře 76 m2 a p. č.
2103/486 o výměře 142 m2, p. č.
2103/332 o výměře 53 m2 a 2103/485
o výměře 82 m2, vše v k. ú. Soběslav,
od Hany Hanzalové, Chýnov, Petra
Hanzala, Svitavy, a Michala Hanzala,
Soběslav, z důvodu majetkoprávního
vypořádání pozemků pod komunikací
a scelení pozemků ve vlastnictví města
u víceúčelového hřiště.
Usnesení č. 16/190/2021
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi
městem Soběslav a RTi Czech, s. r. o.,
Soběslav, kterým se mění účel, rozsah,
termín a cena sanace kanalizace DN400
v Okružní ulici v Soběslavi. Termín dokončení je 30. 11. 2021 a výsledná cena
činí 865.150 Kč + DPH.
Usnesení č. 16/191/2021
a) Rada města na základě žádosti
ředitele Základní školy Soběslav, Komenského 20, Mgr. Jana Holase schvaluje použití finančních prostředků
z investičního fondu školy na pořízení
kopírovacího multifunkčního přístroje
CANON iRC Advance 3720i formátu A3
za cenu 90.399 Kč vč. DPH.
b) Rada města souhlasí s vyřazením
nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku – kopírovacího přístroje
CANON C 2020i z roku 2011, inv.
č. 5585/11, pořizovací cena 81.936 Kč
vč. DPH, z majetku ZŠ Komenského.
Usnesení č. 16/192/2021
Rada města projednala informaci
tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla k záležitosti konání místního referenda dle
Návrhu přípravného výboru pro konání
místního referenda. Program jednání
zastupitelstva města, které se uskuteční
22. 9. 2021, bude rozšířen o bod: Místní
referendum

VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ
Město Soběslav vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení místa pracovníka Odboru výstavby a regionálního rozvoje Městského
úřadu v Soběslavi – územně analytické
podklady
Místo výkonu práce: MěÚ Soběslav
Předpoklady:
• státní občan ČR (popř. cizí státní
občan s trvalým pobytem v ČR),
• dosažení věku 18 let se způsobilostí
k právním úkonům,
• bezúhonnost.
Jiné požadavky:
• minimálně středoškolské vzdělání
s maturitou,
• znalost práce s PC – se zaměřením na
geografický informační systém (GIS)
nebo CAD programy,
• řidičské oprávnění sk. B,
• znalost stavebního zákona výhodou.
Životopis spolu s kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání je možné doručit
do 15. 10. 2021 na adresu městského úřadu
v Soběslavi – náměstí Republiky čp. 59/I,
392 01 Soběslav. Bližší informace podá tajemník MěÚ v Soběslavi Ing. Radek Bryll:
• tel. č. 381 508 121
• e-mail: tajemnik@musobeslav.cz.
Předpokládaný termín nástupu:
1. 12. 2021 nebo dle dohody.
Ing. Radek Bryll,
tajemník MěÚ Soběslav
ilustrační foto

Usnesení č. 16/193/2021
Rada města souhlasí s obsazením uvolněných bytů v domě s pečovatelskou
službou v ulici Mrázkova čp. 745/III
v Soběslavi dle návrhu předloženého
sociálně zdravotní komisí.

ilustrační foto
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USNESENÍ

17. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 21. září 2021.
Usnesení č. 17/194/2021
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla
o přípravě a organizačním zajištění voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října
2021.
Usnesení č. 17/195/2021
Rada města schvaluje změnu organizační
struktury MěÚ Soběslav dle návrhu předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem
Bryllem s účinností od 1. 10. 2021.

Usnesení č. 17/196/2021
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení k veřejné zakázce „Dopravní terminál Soběslav, odstranění přístavby a stavební úpravy výpravní budovy“, které se
uskutečnilo 13. 9. 2021 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu
14.980.000 Kč + DPH.

Usnesení č. 17/198/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Soběslav a EG.D,
a. s., Brno, v souvislosti s realizací akce
„Soběslav: P. Bezruče, smyčka k.NN Moc“
na pozemcích p. č. 3721/6 a 3725/4 v k. ú.
Soběslav, které jsou ve vlastnictví města
Soběslav.

Usnesení č. 17/197/2021
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Sanace kanalizace v
Okružní ulici v Soběslavi“, které se uskutečnilo 20. 9. 2021 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma RTi Czech, s. r. o., Soběslav, za cenu
1.367.160 Kč + DPH.

Usnesení č. 17/199/2021
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení ze dne 2. 3. 2007 mezi městem Soběslav a firmou Asekol, a. s., Praha,
na zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Smlouva se uzavírá na dobu
2 let s možností dalšího prodloužení.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 8. a 9. října

Upozorňujeme voliče, že z důvodu rekonstrukce seniordomu je pro tyto volby volební okrsek číslo 7 přemístěn do vedlejší budovy - areál Rolničky, Mrázkova
ulice čp. 700.
V případě, že zejména ze zdravotních důvodů se nebude
moci volič osobně dostavit do volební místnosti, může
požádat o návštěvu členů komise s přenosnou volební

urnou, a to na telefonním čísle 381 508 114 nebo zprostředkovaně požádat přímo volební komisi.
Voliči, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku,
je tradičně umožněno volit na voličský průkaz. Nejzazší
lhůta pro osobní podání žádosti o vydání voličského
průkazu je středa 6. října do 16 hodin.
Pavlína Chalupská, OOSM

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

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

Dne 29. září uplynuly dva
smutné roky, co nás navždy
opustil pan ing. Josef Valeš.
Nikdy nezapomenou
a vzpomínají synové Petr
a Zbyněk s rodinami
a manželka Hana.

Dne 29. října uplynou
4 roky, co dotlouklo
srdíčko mojí maminky,
paní Boženy Chramostové
ze Soběslavi.

Dne 16. 10. 2021 uplyne
11 let, co nás navždy
opustil tatínek,
manžel, dědeček
Jaroslav Varga.

Dne 10. 10. 2021 uplyne
17 let, co nás navždy
opustil manžel a tatínek
pan Jan Dobra
ze Soběslavi.

S láskou a úctou
vzpomíná syn Miroslav

Vzpomíná manželka
a děti s rodinami

Nikdy nezapomenou
a stále vzpomínají
manželka a synové

Dědeček moc chybí
i osmi vnoučatům.
Dne 31. 10. to bude smutných 10 let, co nás
navždy opustil tatínek, dědeček a pradědeček
František Bělský a 5. 9. to byly dva smutné roky,
co nás navždy opustila maminka, babička a prababička
Marie Bělská (rozená Ondřejová) z Řípce.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
•
•
•
•
•

Nově narozeným občánkům přejeme šťastný
život.

Dne 29. 10. 2021 uplyne
rok od úmrtí pana
Jaroslava Klapky.
Se smutkem v srdci
vzpomíná zarmoucená
rodina, přátelé
a spolupracovníci

Lilien Hrádková
Bára Nováková
Milan Mojžíš
Jan Matoušek
Eliška Košnerová

S láskou vzpomínají dcera Marie s Vaškem, vnoučata
Václav, Marie s Františkem, Zdenka s Václavem,
Lukáš a pravnoučata Kateřina, Klára, Jakub a Anna

Od života nic jsi nežádala,
vše jen pro své děti a svou rodinu.
Své zlaté srdce jsi nám dala,
kéž Bůh odmění Tvoji zásluhu.
Dne 24. 10. uplyne 1 rok, co nás opustila naše
milovaná maminka a babička paní Marie Šetková.
Stále vzpomínáme, rodina Šetkova,
Molíkova a Mrázkova

Úmrtí:
•
•
•
•
•

Jaroslava Tkáčiková
Milada Měšťanová
Marie Vetyšková
Iveta Kasperová
Miloslava
Hejtmánková

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
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Poděkování
Děkuji všem, kteří
mi poskytli pomoc
po dopravní nehodě,
která se stala
12. 8. 2021 v Soběslavi.
Mgr. Jaroslav Chvosta

Společnost: Vilém Vacek

V minulosti jsme v Hlásce připomněli různé osobnosti, jejichž rodným městem je Soběslav. Mezi
méně známé, avšak neméně významné, patřil Vilém Vacek - uznávaný český hudební skladatel
a kapelník vojenské hudby, později znám jako Wilhelm Wacek. Narodil se v Soběslavi dne 28. října
1864 a byl synem učitele a sbormistra Ignáce Vacka (1830-1898). V letech 1879 - 1882 studoval
housle u Antona Bennewitze a teorii u Josefa Bohuslava Foerstera na pražské konzervatoři. V letech 1883 - 1886 byl houslistou IR pěšího pluku č. 73 a v letech 1886 - 1894 ředitelem městské
hudby v Brixenu. V roce 1894 mu připadla velká pocta. Wacek vystřídal Carla Michaela Ziehrera
ve funkci dirigenta vojenské kapely pěšího pluku č. 4 „Hoch - und Deutschmeister“ ve Vídni.
V této pozici působil až do roku 1918 a byl posledním „Deutchmeister Bandmaster“ v monarchii.
S orchestrem také v roce 1910 absolvoval úspěšné koncertní turné v Argentině (Buenos Aires),
Brazílii a Uruguayi.
Po první světové válce inicioval vznik profesionálního orchestru Original Hoch - und Deutschmeister jako nástupnického tělesa, které však brzy vedl Julius Herrmann.
Pohřben byl na vídeňském ústředním hřbitově.

-min-, zdroj: Wikipedie

Soběslavský den proti melanomu zaznamenal velký zájem
V rámci akce Soběslavský den proti melanomu, který se konal ve čtvrtek 9. září, se řada místních mohla nechat vyšetřit
kožní lékařkou.
Apex z. s. ve spolupráci s městem Soběslav pořádal preventivní
akci týkající se vyšetření pigmentových znamének. Už od ranních hodin se zájemci začali řadit před provozovnou kosmetických služeb v Palackého ulici, kde od osmi hodin začala příchozí vyšetřovat kožní lékařka MUDr. Helena Grohová. Během
dne zvládla vyšetřit 75 zájemců. Paní doktorka zachytila jeden
melanom, sedm jiných kožních nádorů (basaliom, spinaliom)
a k preventivnímu odstranění pigmentových znamének odeslala
15 lidí.
-pim-

Jak proběhla letní sezona v Soběslavi z pohledu infocentra?
Letošní rok byl z hlediska
cestovního ruchu a příjezdu
turistů do Soběslavi poznamenán covidovými opatřeními
a především čtyřměsíčním
uzavřením infocentra. Během jara jsme nemohli poskytovat služby v plném rozsahu,
nicméně jsme pro veřejnost měli otevřeno
díky našim dalším aktivitám. V únoru jsme
pomáhali seniorům ze Soběslavi s registrací na očkování proti onemocnění Covid-19,
od března jsme vydávali v rámci práce pro
krizový štáb ochranné prostředky pro školy
v celém ORP Soběslav, tato naše činnost
trvala až do poloviny června. V průběhu
května jsme mohli otevřít infocentrum
v plném rozsahu a poskytovat tak plný
servis.
Letos jsme opět v červenci a srpnu denně provázeli turisty po městských pamětihodnostech. Prohlídky s průvodcem
jsme několikrát obohatili o kostýmované
prohlídky, kdy jsme v rámci nové prohlídkové trasy seznámili
návštěvníky
s historií a zajímavostmi staré radnice. Dále
jsme je zavedli do Rožmberského hradu
a seznámili je nejen s historií hradu,

ale i s městskou knihovnou, která zde
vznikla na základě odkazu Petra Voka
z Rožmberka. Na závěr prohlídky zavítali
návštěvníci do muzea. Tento rok jsme opět
uskutečnili oblíbené večerní prohlídky, během kterých jsme vyprávěli pověsti a příběhy týkající se městské věže, Rožmberského
domu nebo staré radnice. Vyprávěli jsme
o tajemném světýlku, které se pohybovalo v bývalých močálech. Téměř hodinovou procházku městem využili především
místní. Během prázdninových měsíců jsme
naším městem provedli 540 návštěvníků.
Komentované prohlídky se tak staly oblíbenou a vyhledávanou službou infocentra.
Během letních prázdnin naše infocentrum
navštívilo 2 700 turistů, což je průměrně
45 lidí denně. Během letošního léta jsme
zaznamenali menší pokles v počtu návštěvníků vzhledem k tomu, že už nebyl tolik
dominantní domácí cestovní ruch a lidé vycestovali více do zahraničí. Nicméně jsme
zaznamenali mezi turisty vzrůstající zájem
o Soběslav. Snažíme se proto zkvalitňovat a rozšiřovat propagaci města směrem
k turistům především skrze sociální media.
Náš sortiment jsme rozšířili o lahvové pivo

z Měšťanského pivovaru Soběslav, který
obnovil tradici vaření piva v Soběslavi po
70 letech. Nabízíme také originální sklenice
a džbánky s logem pivovaru. Ve foyer staré
radnice, které přiléhá k infocentru, jsme
zrealizovali výstavní prostory a během letní
sezóny v nich byly vystaveny fotografie
z jižních Čech. Tyto prostory plánujeme
nadále využívat po celý rok.
V době letních prázdnin, červnových
a zářijových víkendů jsme zajišťovali zpřístupnění městské věže. Městskou věž jsme
otevřeli i mimořádně v době konání akcí
např. Noc kostelů, Dnů evropského dědictví, svátek sv. Václava. Během letní sezony
vystoupilo na věž téměř 2 500 návštěvníků.
Ocenili především krásný výhled s informačními tabulemi, expozici Byt hlásného
a nové osvětlení zvonů.
Těší nás, že naše služby využívají i obyvatelé Soběslavi. Doufáme, že s rozšířením služeb, sortimentu a při celoročním provozu,
kdy nebudeme muset zavírat kvůli epidemii, k nám zavítá více návštěvníků.
Michaela Pimperová,
pracovnice IC
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MÁME OTEVŘENO I V ŘÍJNU!
Oba naše soběslavské objekty (Rožmberský i Smrčkův dům) jsou v letošním roce
přístupné i v říjnu, jediným epidemiologickým omezením je povinné použití respirátoru. Žádné testy ani jiná potvrzení nejsou
pro návštěvu muzea potřeba. Můžete si tak
v klidu prohlédnout stálé expozice i výstavy:
SAVCI TÁBORSKA
Naše letošní hlavní výstava, umístěná
v Rožmberském domě, představuje všech
62 druhů šelem, kopytníků, zajíců, hlodavců, hmyzožravců a letounů (netopýrů),
aktuálně se vyskytujících na území našeho
regionu, a také už vymizelé druhy včetně
velkých šelem. Uvidíte fotografie jednotlivých zvířat a jejich biotopů i exponáty většiny popisovaných druhů. Kromě kompletní
sady zdejších hlodavců a hmyzožravců
jsou poprvé vystaveny naše nové vycpaniny kopytníků a šelem. Díky zápůjčkám
z Národního muzea v Praze, Jihočeského
muzea v Českých Budějovicích a Správy

Národního parku České Švýcarsko prezentujeme také bobra, trofejní hlavu losa a vyhynulé šelmy – vlka, rysa a kočku divokou.
V případě rysa jde dokonce o výjimečný
historický exemplář ulovený na Táborsku
v roce 1835, který byl tehdy označen jako
vůbec poslední rys ulovený v Čechách.
K výstavě jsme vydali stejnojmennou knihu
(atlas savců Táborska s rozšiřujícími texty
a barevnými fotografiemi) Miloše Anděry a Petra Zbytovského, která je v muzeu
ke koupi a může být ideálním dárkem pro
všechny milovníky přírody a myslivce.
150 LET VĚDY NA STRÁNKÁCH
ČASOPISU VESMÍR
V rámci volného cyklu drobných výstav
„Exponáty roku“ letos ve Smrčkově domě
mapujeme stopadesátiletou historii přírodovědného časopisu Vesmír, jehož komplet
od roku 1871 je uchováván také v naší muzejní knihovně. Zjistíte, jaká témata byla
pro milovníky přírody zajímavá třeba před
sto lety, že se na stránkách časopisu psalo
i o přírodě Blat nebo plovoucích ostrovech

na soběslavském Novém rybníce a které
osobnosti z našeho regionu se na časopisu podílely. Ukázky různých čísel Vesmíru
a dobové úryvky z nich jsme doplnili
o exponáty z našich přírodovědných sbírek, mezi nimiž je i exemplář největšího
motýla světa, jímž je atlas velký.
KURZ PALIČKOVANÉ KRAJKY
Další kurz paličkování pro začátečníky
i pokročilé bude probíhat pod vedením
Lenky Jelínkové od 5. 10. do 14. 12.
vždy v úterý od 17:30 hodin ve Smrčkově
domě. Kurzovné za 10 lekcí činí 500 Kč
a je splatné přímo na místě.
PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM
19. ročník přírodovědných exkurzí v říjnu
pokračuje mykologickou vycházkou „Houby Dubských vrchů“ a ornitologickými
„Ptačí festivaly“ v Táboře a Sezimově Ústí.
Podrobnosti najdete na muzejním webu.
Daniel Abazid,
vedoucí Blatského muzea

Blatské muzeum vystavuje obrazy
soběslavského výtvarníka Václava Šimečka
V pondělí 6. září proběhla ve Smrčkově domě vernisáž výstavy
obrazů a grafik pozapomenutého soběslavského výtvarníka
Václava Šimečka.
Václav Šimeček se narodil v Soběslavi před 95 lety, v mládí
se vyučil u vlastního otce lakýrníkem, pozlacovačem a písmomalířem a soukromě studoval u táborských výtvarníků Ladislava
Touska a Víta Skály.
Po nuceném odchodu ze studií Vysoké školy uměleckoprůmyslové zůstal až do konce života houževnatým samoukem, sledoval, co se na poli moderního umění děje ve světě, a zúročoval
to ve své práci. Každá dekáda v díle Václava Šimečka je přitom
svébytná a nezaměnitelná. Na výstavě jsou proto k vidění obrazy
a linoryty s motivy z jižních Čech, cyklus obrazů zachycujících
soběslavský kostel sv. Marka i abstraktní malby.
Vernisáž proběhla v příjemném duchu na zahradě Smrčkova domu za účasti zástupců Šimečkovy rodiny. Promluvil zde
malířův synovec Daniel Šimeček a vzpomněl na strýcův život
v Soběslavi i na jeho komentované prohlídky města, které pořádal. Kurátorka výstavy Líza Faktorová pak vyprávěla zážitky
ze sestavování výstavy a výběru obrazů, které byly dopraveny
do galerie jak z výtvarníkova ateliéru, který je stále v Soběslavi,
tak i zapůjčeny od jejich vlastníků. V galerii Smrčkova domu,
kde je výstava umístěna, stojí židle a stolek právě ze Šimečkova
ateliréu. Celé toto zátiší pak dotváří téměř domáckou atmosféru.
K výstavě muzeum opět vydalo katalog, již 12. svazek ediční
řady představující regionální výtvarníky. Na vernisáži také promluvil grafik, fotograf a člen Asociace jihočeských výtvarníků
Vlastimil Slabý, který se podílel na vzniku katalogu.
Výstava potrvá do 31. 10. 2021
-pim-
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Soběslavské slavnosti byly jubilejní
Letošní desáté Soběslavské slavnosti se nesly v duchu připomenutí výročí 631 let od udělení městských práv Soběslavi. Návštěvníci se proto při zahájení slavností pomyslně přenesli do roku 1390,
kdy 18. září téhož roku udělil Jindřich z Rožmberka Soběslavským
městská práva. Symbolické předání této listiny proběhlo na podiu,
kdy listinu převzal současný starosta Jindřich Bláha, který zároveň
slavnosti zahájil. Kopii této listiny si mohli návštěvníci prohlédnout ve věži Hláska, kde byla po dobu slavností vystavena. Dopolední slabý déšť sice nepřál hojné účasti, nicméně návštěvníci se
pomalu trousili a postupně zaplňovali hradní nádvoří, kde probíhal bohatý program. Prvním hudebně tanečním vystoupením bylo
představení skupiny Fioretto, následovala místní hudební skupina

Flow Track a po ní uskupení Kocour & friends. V té době se už
návštěvníci mohli zúčastnit historických taškařic a her pro děti
v parku u Hlásky nebo zajít na tvůrčí dílny do stodoly na hradním
nádvoří. Děti si vyráběly papírové štíty, helmice nebo vykreslovaly omalovánky. Dospělí návštěvníci ocenili košt vín v hradním sklepení. Po zakoupení skleničky s logem slavností a žetonů
mohli ochutnávat znamenitá vína z vinařství Dvůr pod Starýma Horama Boršice. Podium odpoledne patřilo skupině Gipsy.
cz, která roztančila především mladší generaci. Očekávaným
vyvrcholením slavností však bylo vystoupení zpěváka Janka
Ledeckého s kapelou a ohňostroj, který byl letos poprvé podkreslen hudbou.
-pim-

V předvečer slavností vystoupila na nádvoří kapela Jelen

Slavnosti zahájil starosta města Jindřich Bláha

Na programu byl také rytířský souboj, který
si pro návštěvníky připravila agentura A.R.G.O.

Kapela Flow Track vystoupila od 11:30

Během celého dne bylo zajištěno dobré občerstvení a bohatý program pro děti. Zatančila skupina Fioretto. Otevřena
veřejnosti byla také městská knihovna a Galerie Hláska s právě probíhající výstavou děl umělce Teodora Buzu
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Po 18. h rozezněla hradní nádvoří rocková hudba
v podání prostějovské kapely Minami

Gipsy.cz po 15. h roztančila zejména mladší generaci

Poděkování

Perličkou večera bylo vystoupení Janka Ledeckého,
které zaznamenalo velkou účast

Desáté Soběslavské slavnosti jsou minulostí. Věříme, že
jste si našli v letošní pestré programové nabídce opět to
své, že jste si slavnosti užili a že se za rok, 16. a 17. září
2022, budeme moci opět setkat při Soběslavských slavnostech. Tentokrát se ponesou v duchu dožínek, krojů a tradic
našeho regionu.
Poděkování za podporu a pomoc při realizaci slavností patří
všem, kteří se prakticky celý rok podíleli na jejich přípravách; všem, kteří pomáhali s vlastní realizací a následným
úklidem.
Velký dík za významnou finanční podporu patří Jihočeskému kraji a v neposlední řadě společnostem: FERT a.s.,
Soběslav, Impregnace Soběslav spol. s r.o., Soběslav, Rumpold s.r.o. Provozovna Tábor, ČEVAK a.s., České Budějovice, BANES s.r.o., Soběslav, JASPO-AUTODOPRAVA
s.r.o., Roudná, České houby a.s. Soběslav, SUEZ Využití
zdrojů a.s., Praha. Děkujeme také Vodní záchranné službě Soběslav panu Vladimíru Beránkovi za zajištění služby první pomoci, Střední škole řemeslné a základní škole
Soběslav, Martině Šimonové a v neposlední řadě Správě
města Soběslavi s.r.o..
Pokladna s dobrovolným vstupným vydala 9.553 Kč.
Děkujeme návštěvníkům za příspěvek!
Webovou fotogalerii Soběslavských slavností 2021, včetně
předchozích ročníků naleznete na: www.kdms.rajce.idnes.cz.
Petr Valeš, ředitel KDMS

Slavnosti zakončil ohňostroj na náměstí Republiky, který byl letos
historicky poprvé podbarven hudbou
Foto str. 8-9: L. Tíkal
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 724 378 898
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST 		

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Program KD Soběslav – říjen 2021
So
Čt
So
Čt
So
Ne

2. 10. 16 a 19.00
7. 10. 16.00
9. 10. 18.00
14. 10. 16.00
16. 10. 18.00
17. 10. 10.30

Čt
So
Ne
So

21. 10. 16.00
23. 10. 16 a 19.00
24. 10. 19.00
23. 10. 16 a 19.00

Taneční kurzy 5., velký sál, vstupné 40 Kč
Diakonie Rolnička – Taneční kurzy 1., velký sál
Taneční kurzy – Prodloužená A, velký sál, vstupné 80 Kč
Diakonie Rolnička – Taneční kurzy 2., velký sál
Taneční kurzy – Prodloužená B, velký sál, vstupné 80 Kč
Černobílá pohádka - Divadélko Kos, velký sál, vstupné
dospělí 60 Kč, děti 50 Kč, rodinná 2…dítě zdarma
Diakonie Rolnička – Taneční kurzy 3., velký sál
Taneční kurzy 6., velký sál, vstupné 40 Kč
Paul Batto Trio, koncert, v kině!, vstupné 150 Kč
Taneční kurzy 7., velký sál, vstupné 40 Kč

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

PŘEDPLATNÉ
ZIMA A JARO
2021 - 2022
Neděle 12. prosince
19.00 hod.
PERFECT DAYS

Pantheon production s.r.o.
Romantická komedie nejen
o ženách a nejen pro ženy.
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan
Dolanský, Jan Hofman, Dana
Syslová /Eva Lecchiová Petra
Jungmanová, Vilém Udatný

Středa 19. ledna
19.00 hod.
ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ

Divadlo Verze
Nejenom zdařilá komedie,
ale i příběh k zamyšlení.
Hrají: David Matásek, Linda
Rybová, Jana Janěková ml.,
Igor Chmela, Matouš Ruml

Pondělí 21. března
19.00 hod.
DOKONALÁ SVATBA
Chlapi a chlapci,
máte zajímavý hlas a chtěli
byste ho propůjčit loutkovým
postavám? Připojte se k nám,
zkoušíme pouze dvě hodiny
týdně. Potřebujeme také
vodiče, textaře a obsluhu
zvukové aparatury.
Bližší informace: 605 287 444
Kašpárek a kamarádi

Černobílá pohádka
Neděle 17. října v 10.30 hod. – velký sál
Představte si království, kde je vše jen bílé
nebo černé. Zlá královna noci všechny ostatní
barvy zakázala. Chystá se však zakázat i barvu bílou. A potom vše upadne do černočerné
tmy. Papageno musí zlé čáry překonat a projít těžkými zkouškami. Snad se mu to podaří
a království opět zazáří v barvách a zavládne
zde radost. A možná najde i svojí pravou vyvolenou. Uvidíte v naší zcela nové pohádce
napsané na motivy Kouzelné flétny od W. A.
Mozarta. Vstupné dospělí 60 Kč, děti 50 Kč,
rodinná 2.... dítě zdarma.

Indigo company
Každé svatbě předchází noc
před svatbou…
Hrají:
Ondřej Voleník / Michael Vykus ,
Petr Buchta / Zbigniew Kalina
/Aleš Petráš, Malvína Pachlová
/ Patricie Solaříková, Lilian
Fischerová, Jana Trojanová,
Dana Morávková / Simona Vrbická,
Miroslav Dvořák / Václav Kopta
Předplatné již v prodeji!
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NOMÁDI VE FILMOVÉM KLUBU
Po dlouhé odmlce filmový klub opět promítá, a to každé první
pondělí v měsíci. V září jsme zahájili dánským filmem Chlast,
který získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film.
V říjnu se můžeme těšit na americko - německý snímek Země
nomádů, který si z americké filmové akademie Oscar odnesl
hlavní ocenění za nejlepší film. Režisérka snímku Chloé Zhao
dostala zlatou sošku za režii. Akademie rovněž ocenila Frances McDormand, která ve filmu ztvárnila hlavní roli.
Jak sami vidíte, máme se na co těšit! První pondělí v říjnu ve
20 hodin na viděnou.
Za Spolek Soběslávka Kateřina Růžičková

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
KŘEST KNIHY
VODNÍM SVĚTEM
SOBĚSLAVSKA
Ve čtvrtek 16. 9. 2021 proběhla v Městské knihovně Soběslav
autogramiáda spolu s křestem nové knihy „Vodním světem
Soběslavska“ od spisovatele Otomara Dvořáka. Slavnostní
ceremonie se odehrála za účasti autora a kmotrů knihy, tj.
pražského nakladatele Jana Martince, spisovatele a člena Pohádkového království Hynka Klimka, cestovatele a objevitele
mystických míst Michala Straky, Josefa Pepsona Snětivého
a vedoucí knihovny paní Anděly Poslušné. Poutavé vyprávění
autora bylo doprovázeno projekcí starých snímků tajemných
míst a příjemnou atmosféru umocnil krásný hudební doprovod s písněmi Josefa Pepsona Snětivého.
Knihu bylo možné na místě zakoupit a byl o ni velký zájem.
V současné době je k dostání v infocentru na náměstí Republiky.
Soběslavští se dále mohou těšit na besedu se spisovatelem
Hynkem Klimkem, autorem pohádkových příběhů z jižních
Čech, kterou knihovna plánuje uskutečnit ještě v letošním roce.
-min-

Foto: městská knihovna
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MŠ DUHA
V září jsme se znovu sešli
v duhové školce
V září se naše duhová školka opět zaplnila dětmi. Začátek nového školního roku
vždy přináší dětem něco nového, nové kamarády, nové
prostředí. Pro ty nejmenší to byla změna opravdu
velká, do školky šly úplně poprvé. Adaptace bývá
u každého dítěte jiná, a proto ke všem dětem přistupujeme individuálně. A jak to vypadá první dny
ve školce? Děti se sžívají s novým prostředím,
s novými kamarády, s paní učitelkami, společně
nastavují pravidla společného soužití. V září bylo
krásné počasí, slunce za okny nás lákalo chodit
brzy ven. Téměř všechny třídy využily nejen naši
zahradu, ale vyrazily také prozkoumat bližší nebo
vzdálenější okolí školky. Žluťásci vyrazili na výlet s medvídkem Míšou a děti z předškolní fialové
a zelené třídy se s batůžky vydaly na delší pěší výlet
po Soběslavi. Děti z fialové dokonce podle mapy
musely najít ztracenou paní učitelku. Mapa je vedla
kolem farmy pana Kubeše, po hrázi Nového rybníka
až k altánku, kde našly nejen paní učitelku, ale také

poklad. V měsíci říjnu nás čekají
podzimní slavnosti, které jsou malou oslavou podzimu. Využíváme
všechny přírodniny a plody, které
podzim přináší. Doufáme tedy, že

krásné počasí nám ještě nějaký čas vydrží
a my budeme moci vyrážet pozorovat
měnící se přírodu a sbírat její poklady.
kolektiv MŠ DUHA

MŠ NERUDOVA
Po prázdninách znovu
ve školce
Všichni se těšili na
otevření naší školičky, která od měsíce
května prochází velkou
rekonstrukcí.
Naše nejmenší jsme
nepřivítali jako vždy
na začátku školního roku prvního září, protože to daná situace nedovolila. Stavební
firma požádala o posunutí termínu otevření
MŠ na 6. září 2021. Velký dík patří všem
rodičům za vstřícnost a pochopení dané situace. Moc děkujeme.
I přes všechny problémy jsme se sešli s našimi předškoláky po prázdninách ve školce.
Všichni se už těšili na nové kamarády
a paní učitelky. První den ukápla někde
i slzička, ale za pomoci paní učitelek se
vše zvládlo a děti se už těšily na druhý den.
Adaptační program pro nově příchozí děti
se opět osvědčil. Přivítali jsme všechny
a pustili jsme se s chutí do práce. Malovali
jsme, abychom krásnými veselými obrázky vyzdobili s dětmi prostory nových šaten
a bylo nám tady zase moc hezky. Ze tříd se
už ozývá veselý smích a zpěv dětí. To už
asi ke každé mateřské škole patří.
Od druhé poloviny září proběhly v mateřské

škole zahajovací schůzky pro rodiče
a to vždy v dané třídě. Od měsíce října začnou děti ze tříd Sluníčková, Měsíčková,
Hvězdičková a Kytičková chodit cvičit
každé pondělí do tělocvičny Spartaku
Soběslav.
Naše MŠ se opět zapojila do projektu
„Děti do bruslí“. První lekce bruslení začíná ve středu 6. října 2021. Cílem projektu
je poskytnout dětem chlapcům a dívkám
předškolního věku nabídku na výuku
a získání základů správného bruslení ve
formě kurzů, které pak mohou děti rozvíjet

v Soběslavi například v hokejovém klubu.
Jednotlivé kurzy budou probíhat letos v 10
lekcích na ledové ploše Zimního stadionu
v Soběslavi pod vedením kvalifikovaných
trenérů – držitelů hokejových trenérských
licencí sk. „B“, kteří mají bohaté zkušenosti
s vedením hokejových náborů.
Další akce plánované mateřskou školou se
budou odvíjet od nových covidových opatření. Snad nám situace dovolí a budeme
moci pro naše nejmenší připravovat spoustu dalších akcí nejen pro děti, ale i pro
rodiče.
kolektiv MŠ Nerudova

Po prázdninách znovu ve školce - třída Sluníčková a Měsíčková
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GYMNÁZIUM SOBĚSLAV
S výukou na soběslavském gymnáziu pomáhá Američanka
V novém školním roce na gymnáziu pomáhá s výukou angličtiny mladá Američanka Shailee Modi, která se sem dostala v rámci česko-americké organizace
J. W. Fulbrighta.
V tomto školním roce na středních školách po celé České
republice pomáhá s výukou angličtiny 33 stipendistů Fulbrightova programu. Mladí Američané ve věku od 21 do 29
let, čerství absolventi bakalářských nebo magisterských
programů, do České republiky jezdí asistovat místním učitelům již od roku 2005. Asistenti se kromě výuky angličtiny
zapojují do života svých hostitelských měst. Někteří zpívají v místním sboru nebo kapele, sportují, vedou divadelní kroužek nebo pomáhají v místní neziskové organizaci.
V tomto školním roce se ve spolupráci s českými kolegy
zaměří na doučování studentů, kteří se dostali do skluzu
vlivem dlouhé on-line výuky.

v domě s výhledem na náměstí. Působit bude ve spolupráci
s ostatními pedagogy ve všech ročnících našeho gymnázia,
čímž se obohatí a prohloubí výuka anglického jazyka u našich studentů. Na škole by měla působit jeden rok,“ dodal
P. Lintner.
-pim-

Fulbrightova komise asistenty umisťuje na střední školy
různého typu podle jejich vzdělání, zájmů a volnočasových
aktivit, které během svého pobytu plánují uskutečnit. Přednost dostávají přihlášky škol z menších měst a z odborných
škol, kde mají studenti méně možností procvičovat angličtinu s rodilými mluvčími. Kromě Soběslavi vyučují američtí asistenti i v blízkých městech jako je Sezimovo Ústí,
Tábor nebo Třeboň.
„Naše asistentka se jmenuje Shailee Modi a je jí 22 let.
Shailee vystudovala bakalářský multiobor „Biology, Medicine and Society and Leadership Studies“ na americké
University of Houston v Texasu. Z Texasu také pochází
a od dětství se setkávala s českou kulturou díky tamní početné české komunitě,“ představil ředitel gymnázia P. Lintner novou posilu jeho pedagogického sboru. Jak jsme se
od něj dále dozvěděli, doučovala Shailee během studia
středoškoláky angličtinu a také přírodovědné předměty,
jako jsou chemie, biologie a matematika. V budoucnu by
se ráda stala lékařkou a jejím cílem je zpřístupnit americký
zdravotnický systém lidem všech sociálních vrstev.
Shailee svou domovskou univerzitu reprezentovala také
jako hráčka ženského fotbalu a doufá, že fotbal bude dále
hrát nebo třeba trénovat i v České republice. Ve volném
čase ráda sportuje a sleduje dění ve světě. „V Soběslavi
již okusila naše sportoviště, včetně ledové plochy. Bydlí

Autor foto: studenti gymnázia

DDM
Informace z DDM
V sobotu 23. 10. pořádáme od 9.00 do 11.00
hodin Tvořivou dílnu „Aranžování z přírodnin“. Přijďte si vyrobit originální dekoraci do
bytu nebo jen tak pro radost. Dílna je určena
pro děti od 7 do 15 let.
Cena: (materiál) 50 Kč, pro členy zájmových kroužků 40 Kč.
S sebou si vezměte obuv na přezutí. Zájemci se hlásí předem
v DDM nebo na tel. 606 200 085, nejpozději do 20. 10. 2021.
V sobotu 30. 10. zveme děti od 8 do 15 let na výtvarnou dílnu

„Linoryt“, která se koná od 9.00 do 11.00 hodin. Přijďte
si vyzkoušet zajímavou grafickou techniku tisku z výšky a vytvořit si tak originální dílo.
Cena: (materiál 50 Kč, pro členy zájmových kroužků 40 Kč,
s sebou pracovní oděv a přezůvky).
Přihlášky předem, nejpozději do 26. 10. 2021.
DDM nabízí v novém školním roce na padesát zájmových kroužků,
aktuální informace o volných místech najdete na našem webu
www.ddmtabor.cz v nabídce KROUŽKY, FILTR pobočka
Soběslav. Zájemci se mohou přihlásit on-line nebo osobně v DDM.
				
Jaroslava Kohoutová
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RC SOBÍK
Milé maminky a celé rodiny,
v září jsme otevřeli brány našeho centra a po prázdninách jsme opět rozjeli naplno pravidelný program. Velkou radost nám udělal váš zájem na Dni
otevřených dveří, během kterého jste plně obsadily
všechny kurzy. Rozšířili jsme proto naši nabídku
o další lekce, abychom vyšli vstříc i těm, na které
se nedostalo.
Na říjen pro vás připravujeme workshop na téma:
První pomoc u dětí. Workshop povede záchranářka
Bc. Jana Straková a všichni zúčastnění si na vlastní kůži vyzkouší, jak provádět první pomoc u nejmenších dětí. Akce se koná ve středu 13. října od
16 hodin. Workshop má omezenou kapacitu, tak
neváhejte s přihlášením. Více informací naleznete
na našich facebookových a webových stránkách.
Přejeme všem krásný barevný podzim.
za kolektiv RC Sobík Iva Čejková

Program:
Pondělí
Úterý

Středa

Čtvrtek

ZAVŘENO
8:30 - 11:30

Volná herna (Eva)

15:00 - 15:45

Pohybové hrátky IV. (Iva)

16:00 - 17:00

Kondiční cvičení (Iva)

9:00 - 9:30
9:45 - 10:30

Pohybové hrátky I. (Jana) děti nechodící
Pohybové hrátky II. (Jana) děti chodící

14:00 - 17:00
8:30 - 11:30

Volná herna (Kateřina)
Volná herna (Eva)

15:00 - 15:45
16.00-17.00

Pohybové hrátky III. (Iva)
Kondiční cvičení pro maminky (Iva)

Pátek

ZAVŘENO

Promenáda opět ožila
V neděli 12. 9. jsme se zase po roce sešli na Promenádě v rámci
akce Zažít město jinak. Kromě tradiční ochutnávky dobrot,
kávy a čaje byla letos k vidění třeba výstava obrázků mladých
výtvarníků, děti si mohly pomalovat kamínky, někteří se zúčastnili rychlokurzu kresby a sportovci si zahráli volejbal. Pan
Molík nám k tomu hrál na harmoniku, někteří si i zatancovali.
Sešli jsme se v docela hojném počtu a odpoledne bylo moc
příjemné. Příští rok vás všechny zveme!
Za spolek Soběslávka Radek a Barbora Žákovi
Foto: Soběslávka

i my
Přijďte do divadla a pomozte dětem
Tohle divadelní představení se řadí k těm nejlepším, která můžete vidět. Skvělá Bára Hrzánová jakožto druhačka Helenka
Součková vás dožene k slzám smíchu. Cena Thálie, kterou za
svou životní roli v Hrdém Budžesovi obdržela, je zcela zasloužená.
Účastí spojíte příjemné s užitečným. Zakoupením vstupenky
do Divadla Oskara Nedbala v Táboře pomůžete pomáhat
v 70 rodinách dětí s handicapem.
Tak pořiďte lístky na našem webu a 31. října v 19:00 dorazte.
I MY se budeme těšit.
www.IMYpomahame.cz/vstupenky
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Oslava výročí založení VI. župy Boleslava Jablonského
V sobotu 28. srpna si baráčníci
v Soběslavi připomněli významné jubileum. Uplynulo 90 let od založení VI.
župy Boleslava Jablonského.
Lidé se scházeli po 9. hodině před kulturním domem, odkud vyšel krojovaný
průvod směrem na náměstí Republiky
a zpět. V průvodu se k baráčníkům připojili také starosta města Jindřich Bláha,
senátor Jaroslav Větrovský, náměstek
hejtmana za JčK Pavel Hroch, poslanec Jan Bartošek, místostarosta RNDr.
Ladislav Sýkora nebo folklorní soubor
Ráček. Slavnost pokračovala v dopoledních a odpoledních hodinách v kulturním
domě, kde program svým překvapením
zahájily tetičky z Pištína. Následně baráčníci oslavili výročí společným obědem a poslechli si dechovou muziku
v podání kapel Temelín a Jižani. Na závěr si společně zazpívali s harmonikou.

účast 150 lidí. Mám radost, že náš spolek navštěvují představitel kraje, senátor,
starosta města Soběslavi, místostarosta
Veselí n. L. i poslanec. Ráda si vzpomenu, jak se lidé bavili a bylo všem dobře.
Kdy jste se stala členkou baráčnické
obce a jak obohatila Váš život?
Členkou jsem od roku 1970, ale dříve
mě moje babička jako malé děvčátko
oblékala do kroje. Např. když se jezdilo
na Svatou Horu a další akce spojené
s baráčníky.
Za tu dobu jsem poznala mnoho zajímavých lidí. Svého muže, se kterým žiji
45 let, jsem také poznala při baráčnické
slavnosti. I on chová velkou lásku k baráčníkům.
V roce 1949 sdružovala VI. župa Boleslava Jablonského 13 obcí a 2 250 členů,
v roce 2005 bylo členů 201. Co zapříči-

nilo takový pokles? Kolik členů má dnes
a jaký zájem je o členství?
Není zájem o členství. Plno starších
baráčníků nás navždy opustilo, dvě
baráčnické obce se zrušily. Dnes má
VI. župa 112 členů a pod sebou má
čtyři baráčnické obce – Tábor, Jindřichův
Hradec, Veselí n. L., Soběslav. Mladší
lidé se do spolku nehrnou, ale ze starších
se občas někdo přihlásí. V obci baráčníků
Soběslav máme 58 lidí ve věku od 60 do
97 let.
Na co byste se chtěla s obcí baráčníků
zaměřit do budoucna?
Chci se zaměřit na blatské kroje, aby je
lidé nevyhazovali nebo neprodávali do
ciziny. Je krásné, když se tetičky obléknou do krojů a mohou se pochlubit,
že mají pěkné vyšívané kroje. Ukazují
krásu našich předků.
-min-

O slavnostech a svém působení v řadách
baráčníků nám více pověděla paní Růžena Kastnerová:
Jak probíhaly přípravy letošních slavností, nezkomplikoval je COVID-19?
Oproti jiným slavnostem ta letošní byla
komplikovanější. Do přípravy zasáhla
vládní pandemická opatření. Původní
termín byl 22. 5. 2021. Musela být přeložena i výstava o činnosti VI. župy v Blatském muzeu - Smrčkově domě.
Jak hodnotíte srpnovou slavnost?
Na co budete nejraději vzpomínat?
Hodnotím ji velmi dobře. Měli jsme

autorka fotografií: Marcela Bílková
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Jedno přání mám – ZŮSTAT DOMA
Každý člověk potřebuje svého Anděla Strážného a nás je hned několik. Spousta lidí už o nás ví, mnoha z nich jsme již naši pomoc
poskytli a nejednou se stali Anděly, kteří zachránili život.
Naše organizace nese symbolický název Anděl Strážný a pomáhá
seniorům, dlouhodobě nemocným lidem, osobám se zdravotním
postižením a jejich rodinám prostřednictvím mobilního monitorovacího zařízení s SOS tlačítkem. Toto zařízení zvané TIPEC
(zkratka tísňové péče) je napojeno na dispečink, kde je náš odborný personál připraven poskytnout klientům okamžitou pomoc
24 hodin denně, 365 dní v roce.
Zařízení TIPEC pomáhá stovkám seniorů po celé České republice. Mimo jiné má v sobě zabudovaný detektor pádu a detektor
pohybu, které zalarmují naše dispečerky, pokud se klient delší
dobu nehýbe nebo upadne. Dispečerky následně klientovi
volají přímo na zařízení, zjišťují, v jaké situaci se klient nachází
a v případě nutnosti kontaktují rodinné příslušníky, jiné kontaktní
osoby či integrovaný záchranný systém.

Součástí naší služby je i připomínání léků, kontrola pitného režimu či tzv. Povídavá linka, kam si klienti mohou zavolat a popovídat si v případě, kdy se cítí osamělí či si chtějí zahrát třeba slovní
fotbal nebo protrénovat paměť. Povídavá linka je tedy mnohdy
plná oboustranně přínosných a příjemných chvil.
Díky TIPCI jsou lidé schopni bez obav o své zdraví mnohem déle
zůstat žít doma, ve svém přirozeném prostředí, kde mají vzpomínky, zázemí, klid ale především dobře známý DOMOV.
Cílem Anděla Strážného je snížení zdravotních a bezpečnostních
rizik, zprostředkování či poskytnutí pomoci v krizových situacích
a oddálení odchodu do pobytových zařízení.
Kontakt
Anděl Strážný z. ú.
Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2
Email:poptavka@andelstrazny.eu
Bezplatná telefonní linka NONSTOP+420 800 603 030
www.andelstrazny.eu

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
• V nočních hodinách z 3. na 4. srpna
byl napaden objekt reklamního ateliéru
v ulici Na Pískách. Pachatel po násilném
vstupu vnikl do vnitřních prostor, které
prohledal. Dle prvotního šetření ale nic
neodcizil. Poškozením objektu však způsobil hmotnou škodu ve výši odhadem
minimálně 8 000 korun.
• Řidič pod vlivem drog dne 13. srpna
brázdil ulicemi Soběslavi, než jej dopadla hlídka soběslavských policistů.
Vzhledem k tomu, že ve stavu vylučujícím způsobilost, kterou si přivodil vlivem návykové látky, vykonával činnost,
při které mohl ohrozit život nebo zdraví
lidí nebo způsobit značnou škodu na
majetku, hrozí mu trest odnětí svobody
až na jeden rok, peněžitý trest nebo
zákaz činnosti.

• Táborští dopravní policisté zahájili úkony trestního řízení proti muži středního
věku. Ten ve večerních hodinách pondělí 23. srpna řídil minimálně v ulicích
Mrázkova a U Jatek v Soběslavi osobní
vozidlo tovární značky Mazda 2, a to ve
stavu vylučujícím způsobilost k řízení
motorového vozidla. V uvedených
ulicích naboural zde zaparkovaná vozidla Mazdu 6, Fiat 500 a Peugeot 406.
Poté své poškozené vozidlo odstavil
a hodlal se vzdálit. Díky oznámení místních občanů na linku 158 byli soběslavští
policisté okamžitě na místě a zadrželi jej.
Následná odborná zkouška na přítomnost alkoholu prokázala hodnotu 2,9 promile alkoholu v dechu. Doposud zjištěná
škoda byla odhadnuta na částku 170 000
korun. Zda při své jízdě naboural i další

automobily či způsobil i jinou škodu na
majetku, je předmětem následného šetření dopravních policistů i policistů místního soběslavského obvodního oddělení.
Opilý řidič se svým jednáním stal důvodně podezřelým ze spáchání trestného
činu, a to přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky. O potrestání bude rozhodovat soud. Trestní zákoník zde stanoví,
vedle peněžitého trestu či trestu zákazu
činnosti, až trest odnětí svobody na dobu
od šesti měsíců do tří let.
Za OO PČR Soběslav,
za využití zpravodajství por.
Mgr. Miroslava Doubka,
pprap. Jana Štecová

Soběslavská rodačka
Lenka Hrušková
vydá novou knihu
Román vypráví o devatenáctileté Tině, která jednoho
dne nasedne do nočního autobusu a odjede na jazykový kurz do jihoanglického Bournemouthu. Jedná
se o volné pokračování příběhu jedné z postav předchozí knihy Cool Girl!. Novinka s názvem „#SLEDUJmě“ vyjde 20. září.
L. Hrušková v současnosti pracuje v New Yorku, kde
její příběhy vznikají. Žije v malém bytě na Manhattanu a psaním si splnila svůj sen. Debutovala v roce
2016, kdy vydala první román čtyřdílné série Moře
nálezů a ztrát. Svá díla vydává pod pseudonymem
Lena Valenová.
-min-
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SETKÁNÍ ANONYMNÍCH
ALKOHOLIKŮ
každý čtvrtek od 18 hodin
na faře ČCE v ulici 28. října
kontaktní osoba - Bohuslav,
Tel. 602 126 685

KD VESELÍ N. L. ZVE
(vybrané akce)
- Úterý 5. října
Beseda s Alešem Palánem
Městská knihovna od 18 hodin
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HOKEJ
Po dvoudenním klání v turnaji mladších
žáků převzal pohár z rukou starosty města
ing. Jindřicha Bláhy tým HC Stadion
Cheb, který prošel turnajem bez ztráty
bodu. Ceny pro hráče i týmy dodaly firmy Tymo s.r.o., kterou na závěrečném
vyhlášení zastoupil Josef Matoušek,
dále Bohemia Chips a Pizzeria Rosa.
„Výkon mužstva se zlepšoval zápas od
zápasu a asi nejlepší utkání jsme odehráli proti Spartaku Choceň. Na hráčích bylo patrné dvoutýdenní tréninkové
i herní manko způsobené nařízenou
karanténou. Turnaj nám všem ukázal, na

čem musíme dále zapracovat, pro hráče
to byla čtyři utkání, která jim přinesla
spousta zkušeností. Dalším pozitivem je
zapojení hráčů ročníku 2011 do turnaje
mladších žáků,“ sdělil k turnaji domácí
tým.
Konečné pořadí turnaje:
- HC Stadion Cheb
- HC Spartak Choceň
- HC Meteor Třemošná
- HC Smíchov 1913
- OLH Spartak Soběslav
redakce

- Středa 6. října
Jan Spálený a ASPM
Velký sál KD od 19 hodin
- Pondělí 11. října
Listování – Soběstačný
s autorkou Zuzanou Dostálovou,
Víceúčelový sál KD od 18 hodin
- Pátek 15. října
Folk mezi řekami
vystoupení folkové skupiny Jen tak
tak (dříve Flow Track) Víceúčelový
sál KD od 18 hodin
- Pátek 29. října
Nemocnice na pokraji zkázy
Techtle Mechtle revue, Velký sál KD
od 19 hodin

Vítězný tým - HC Stadion Cheb, Foto: David Čížek

Stevens G. Benedikt Soběslavský MTB maraton
V sobotu 4. 9. 2021 jsme pořádali jeden ze závodů ze série Stevens Jihočeského MTB poháru - Stevens G. Benedikt Soběslavský
MTB maraton. Na pořadu dne byly dva hlavní závody - krátká trasa
na 30 km a dlouhá trasa na 50 km. Den doplnily vložené závody
dětí od 4 let až po děti do 14 let. Všechny kategorie byly hojně
obsazeny a bojovalo se o cenné kovy. Po celý den bylo k dispozici
skvělé občerstvení na doplnění energie.
Závody dopadly naprosto skvěle! Všichni bojovali až do samého
závěru a dojeli si tak pro hezká umístění. Náš tým G. BENEDIKT
ŠVEC CYKLOTEAM si domů přivezl spoustu krásných míst.
Přemek Švec byl vytlačen do hlubokého písku a i po několika
kotrmelcích si dojel pro perfektní 3. místo, Jan Vavřinec obsadil
krásné 9. místo a Vojtěch Vraštil hezké 11. místo ve starších žácích. Krásné čtvrté místo si vybojoval Štěpán Michal, pro třinácté
místo dojel Antonín Pánek a Adam Šindelář zakončil kategorii
chlapců od 7 do 9 let hezkým 18. místem.
Na krátké trati vybojoval skvělé 26. místo Pícha Josef v mužích
30 - 49 let, Petr Mikula dosáhl na 30. místo v kategorii muži do
59 let a perfektní 6. místo Marek Stanzel v kategorii muži 60 let.
Marku Stanzelovi velmi děkujeme za podporu závodu a celého
našeho týmu. Bez něho by nebyly tak krásné ceny v podobě karlovarského porcelánu G. BENEDIKT a kvalitní zázemí pro náš
tým. Na dlouhé trati jsme měli jednoho odvážlivce Pavla Lintnera,
který si domů odvezl pěkné 8. místo v kategorii muži 50 let.

Tímto bychom také chtěli poděkovat všem našim sponzorům,
kteří nám pomáhají dělat závody kvalitnější: G. BENEDIKT
(eporcelan.cz), Alfahaus, Pivovar Obora, STEVENS bikes, město Soběslav, obec Želeč, Mbelt, Kenda, Grafiko print, Maple,
Reklamní ateliér s.r.o., Muller, Pokrývačství Pešina Novotný,
Unisvar, KMC, Galaxy, TEPO - LD, VOPSS a další. Děkujeme za
vaši účast a těšíme se na další závody!
Foto: Vojtěch Špulák

Martin Švec
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Adéla Štefanová změřila
své síly s rivaly z Evropy
Soběslavská atletka a biatlonistka Adéla Štefanová sklidila v neděli
5. září úspěch na 16. ročníku Evropských dětských atletických her
v Brně. Závod proběhl v rámci Evropského týdne atletiky, který
se konal ve dnech 5. - 6. 9. 2021 ve sportovním areálu školy
Vysoké učení technické.   V kategorii běh na 1 500 m získala
A. Štefanová zlatou medaili. Her se dohromady účastnilo 1 400 dětí
z 16 států Evropy. Na 2. místě ve stejném závodě skončila
Ramona Nikolova z Bulharska a na 3. místě Zuzanna Lukowska
z Polska. 					
redakce

Vydařená závodní sezona
Veroniky Gajdolínové
Letošní sezona není ještě u konce, ale i tak se může vyjádřit
jako úspěšná. V hlavních republikových utkáních brala Veronika se svými koňmi, valachem Bohémem a klisnou Ostií,
tyto výsledky:
• V Národním Poháru drezury zabojovala s Ostií o druhé
místo v kategorii do 25 let v obtížnosti L-S.
• Na Mistrovství České republiky s valachem Bohémem získali bronzovou medaili v kategorii družstva, zde
startovala v obtížnosti ST.
• Z oblastního Mistrovství Jihočeského kraje byla dvakrát
zlatá, a to v kategorii U25 a v kategorii družstva.
Veronika se bude kromě přípravy na maturitní zkoušku na
soběslavském gymnáziu věnovat také svým dětským svěřencům, které trénuje a připravuje ke zkouškám základního
výcviku.
redakce

Foto: Pavel Mádr

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS
ŘÍJEN 2021
Program sportovišť TJ Spartak na:
http://spartaksobeslav.isportsystem.cz

3. 10.
17. 10.
24. 10.
31. 10.

14,00 – 15,45
14,00 – 15,45
14,00 – 15,45
14,00 – 15,45

Foto: Dagmar Gajdolínová

TJ Spartak Soběslav přijme
uklízečku do sportovního areálu TJ
na hlavní pracovní poměr.
Nástup od 1. 1. 2022,
bližší informace na tel. 728 936 303!
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Soběslavští kajakáři na mistrovství Evropy
Soběslavský oddíl kanoistiky, SK Domeček Soběslav, se letos
pyšníhned dvěma juniorskými reprezentanty. Již tři roky je
členkou reprezentačního družstva kajakářka Hana Kolihová.
Nováčkem je teprve patnáctiletý kajakář Hynek Míka.
26. června se konalo Mistrovství České republiky juniorů ve Strakonicích na řece Otavě. Pro třetí místo si dojela Hana Kolihová,
Hynek Míka získal stříbro, Jakub Sladovník se umístil na 8. místě.
Již začátkem prázdnin se konal světový pohár v bosenské Banja
Luce. Naši juniorští reprezentanti dostali šanci ukázat se na mezinárodním závodě a náležitě ji využít jako trénink na Mistrovství
Evropy. Nejvíce se dařilo Kolihové, která se umístila na 11. místě
ve sprintu a 12. místě v dlouhém sjezdu.
Evropský juniorský šampionát ve slovinském Solkanu byl pro juniory vrcholem sezony. Závody probíhaly 25. - 28. 8. V dlouhém
individuálním závodě si Míka dojel pro krásné 8. místo, Kolihová
skončila desátá. V závodě týmů byli Češi obzvláště úspěšní. Hana
Kolihová s Terezou Kneblovou a Michaelou Zedníčkovou dosáhly
na bronzovou medaili. Kajakářský tým ve složení Hynek Míka,
Matyáš Novák a Jakub Lacina byl ještě o něco lepší a bral stříbro.
Největším úspěchem bylo vůbec to, že se šampionát kvůli stále
přetrvávající covidové situaci uskutečnil a závodníci mohli po
roční pauze porovnat své síly.
Lucie Kolihová

FOTBAL

Oslavte s námi

Rozpis zápasů muži „B“ podzim 2021
Domácí

Hosté

Den

Hodina

1.

Ml.Vožice

Soběslav "B"

So 14.8.

13,30

2.

Soběslav "B"

Kluky

Ne 22.8

17,00

3.

Čížová

Soběslav "B"

So 28.8

13,30

4.

Soběslav "B"

Jistebnice

Ne 5.9.

17,00

5.

Sepekov

Soběslav "B"

So 11.9.

17,00

6.

Planá

Soběslav "B"

So 18.9.

10,30

7.

Soběslav "B"

Kestřany

Ne 26.9.

16,30

8.

Milevsko "B"

Soběslav "B"

So 2.10.

12,30

9.

Soběslav "B"

Chotoviny

Ne 10.10.

15,30

10.

Hradiště

Soběslav "B"

Ne 17.10.

15,30

11.

Soběslav "B"

Větrovy

Ne 24.10.

15,30

12.

Božetice

Soběslav "B"

So 30.10.

14,00

13.

Soběslav "B"

Chyšky

Ne 7.11.

14,00

Týden turistických
informačních center
v Soběslavi
V pondělí 25. 10. 2021 od 8 do 17 hodin Vás zveme
do infocentra ve staré radnici (nám. Republiky 1), kde
pro Vás bude připraven zajímavý program:
-

kvíz o městě
skládání puzzle Soběslavi
anketa návštěvníků
drobné dárky

Těšíme se na Vaši návštěvu v infocentru!
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www.musobeslav.cz/urad/informace

Soběslavská pekárna přijme:
pracovníka - pracovnici na
HPP na výrobu lahůdek.
Bližší informace na prodejně
v Nerudově ulici č.p. 278/4
vedle kina Soběslav.
Nástup možný ihned nebo
po předchozí domluvě.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
V MOBILNÍ APLIKACI
Zdarma ke stažení
na Google Play
a App Store
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Prodej,
doprava,
čerpání
betonu
Luboš David
Tel. 775 024 262

Farma Doňov přijme:
- brigádníky na krouhání zelí
a sklizeň zeleniny

- traktoristu
bližší informace
p. Mastný tel. 608 828 229

Farma Doňov
Nabízí KROUHANÉ ZELÍ z vlastní
produkce a jinou zeleninu např.
červenou řepu, cibuli, brambory,
květák, kapustu, mák, pór aj.
Prodej ze dvora na adrese Doňov 3
Po-Pá 10 - 17 hod., So 8 - 12 hod.
Tel. 608 379 623, www.farmadonov.cz
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KAMENICTVÍ
Kámen ábor

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

AKCE NA ŘÍJEN
ŽULOVÉ GRILOVACÍ DESKY

ŘÁDKOVÁ INZERCE

A VÝROBA POMNÍKŮ - 20%

Prodej

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

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN

Nemovitosti
- www.inrekareality.cz

•

Prodej bytu 3+1 s lodžií 70 m2
v Soběslavi v cihlovém domě
s výtahem, lze parkovat před
domem. Tel. 603 933 938

• nízká cena
• neomezená životnost

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

•

Koupě
•

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

•

Koupím garáž v Soběslavi,
tel. 725 302 843

•

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

•

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

VESCE 44, Soběslav

Ostatní

SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI

Nabízíme kompletní
Elektroinstalační
a instalaterské práce

NABÍZÍ

ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ
DŘEVO

-

Elektromontáže

-

Revize a kompletní
i částečné elektroinstalace

-

Servis i rekonstrukce
bytových i nebytových
prostor.

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

neštípané v délce 3m za velmi výhodné ceny

Tel. 381 521 169
www.lesysobeslav.cz

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

•

MALÍŘ-NATĚRAČ. Metelec.
Tel. 728 987 702

•

Pronajmu kancelář, místo na
parkování, venkovní posezení.
Tel.777 907 750

•

Pronajmu garsoniéru a 2kk,
místo na parkování, venkovní
posezení. Tel. 777 907 750
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Termín uzávěrky inzerce - 10. 10., pište na hlaska@musobeslav.cz
GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK

Nabízíme

Tel.: + 420 605 163 108
KANCELÁŘ:
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz

-

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