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SOBĚSLAVSKÉ
SLAVNOSTI
DOŽÍNKOVÉ
16. - 17. 9. 2022
PÁTEK
KONCERTY NA HRADNÍM NÁDVOŘÍ
18.30
21.00

The Blues Pace
Divokej Bill

SOBOTA
CELÝ DEN NA NÁMĚSTÍ
VESELICE A 150 LET HASIČŮ
10.00
10.30
10.35
11.30
11.45
12.00
13.15
14.00
15.00
17.00
19.00
21.00

Slavnostní průvod městem
Zahájení slavností
Žehnání praporu a sláva hasiči
Folklorní soubor Ráček
Soběslavská chasa mladá
Koncert Jižani
Koncert Divoké strunky
Hasičská show - cobra a slaňování
Ukázka požárního sportu - děti
Koncert Jen tak tak
Koncert skupiny Baret
Abba Stars
Ochutnávka vín z Boršic, slámování, dobroty,
soběslavské pivo a atrakce pro děti.
Změna programu a časů vyhrazena.

cena 12 Kč

září 2022
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Změna telefonního
čísla rehabilitace
Redakce
Upozorňujeme občany na změnu telefonního
čísla rehabilitace fyzioterapeutky Zuzany Kulhavé, DiS. na Poliklinice Soběslav, Petra Voka
159. Do rehabilitace se nově dovoláte prostřednictvím telefonního čísla 702 040 079.

19, 21
Ilustrační foto

ZÁŘIJOVÉ AKCE

Výstavy:
do 30. 9. Tvorba Jaroslavy Melicharové z Klenovic - krajinomalby, zátiší, malovaný porcelán,
Blatské muzeum - Smrčkův dům
Pá 9. 9. 			
17.00
Vernisáž výstavy „Bez zábran
a s radostí - žáci ZŠ speciální,
Diakonie ČCE Rolnička Soběslav,
Galerie Hláska
Akce v Soběslavi:
Pá 2. 9. 			
18.00
Autorské čtení s Janem Trachtou, kostel sv. Víta, (více str. 17)
So 3. 9. 			
G.Benedikt Stevens soběslavský
MTB maraton 2022
závody horských kol, kemp
TJ Spartak, prezentace 8 - 12,
start - závody dětí 9 h, trasa A 13 h,
trasa B 13.15 (www.jihoceskymtbpohar.cz/zavody/sobeslav)
So 3. 9. 			
19.00
My Tri
koncert na nám. Republiky
Ne 4. 9. 		
7 - 9.30
Burza a trhy, areál chovatelů
Ne 4. 9.			
17.00
Pohádkové odpoledne u kašny
nám. Republiky
Pá 9. 9. 			
19.00
Tarapaca
koncert na nám. Republiky
So 10. 9.			
10.00
O pohár města Soběslav
- soutěž historických vozidel
nám. Republiky
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Pá 16. 9.
Beforeparty - koncerty
na nádvoří Rožmberského hradu
18.30
The Blues Pace
21.00
Divokej Bill
So 17. 9. 		
10.00
Soběslavské slavnosti dožínkové
2022, nám. Republiky
So 17. 9.
9 - 17.00
Dobroběh
benefiční běh na podporu dobrovolnického centra Rolnička, kemp
TJ Spartak (www.dobrobeh-rolnicka.cz)
Út 20. 9.			
18.00
Autorské čtení s Petrem Stančíkem, kostel sv. Víta, (více str. 17)
So 24. 9.
10 - 17.00
Drakiáda
letiště Soběslav
So 24. 9. 		
19.00
Wdowa a Kumpáni
koncert na nám. Republiky
Ne 25. 9. 		
10.30
Rozmarná princezna
DS Tábor, pohádka pro děti
od 3 let, kulturní dům

Út 27. 9.
8.30 - 12.30
Učení venku - workshop
začátek v parku u kostela
sv. Marka
30. 9. - 2. 10.		
Tradiční soběslavská výstava
chovatelů, areál chovatelů

Srdečně zveme veřejnost
na

21. zasedání

Zastupitelstva
města Soběslavi
14. 9. 2022 od 18:00
velká zasedací místnost,
budova č.p. 1 na nám. Republiky
Program:
1. Zahájení
2. Změna č. 4 rozpočtu města na rok 2022
3. Volba přísedícího Okresního soudu v Táboře
4. Majetkové převody

Úřední den notáře
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 7. 9. a 21. 9.
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375

www.musobeslav.cz
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Stavební práce a investiční akce v Soběslavi
stihu na webových
stránkách
města
a FB profilu infocentra.

Redakce
Ani s koncem prázdnin stavební práce
nepřestaly. Přinášíme přehled dokončených, probíhajících a začínajících
investičních akcí v následujícím období.
Dvě významné akce, rekonstrukce výpravní budovy a nástavba senior-domu,
se úspěšně chýlí ke konci. Senior-dům byl
dokončen v srpnu. Rekonstrukce výpravní
budovy se o chvíli protáhne, oba objekty
však mají být zkolaudovány 8. září. V neděli
11. září má být výpravní budova otevřena
pro veřejnost.
Značně pokročila modernizace železniční
trati v úseku Soběslav – Doubí. Od 2. září
bude ukončen provoz na staré železniční

Dne 11. září pak bude spuštěn provoz
na jedné koleji železničního koridoru (více
se dočtete v článku níže).

Pomník padlých vojáků v 1. sv. válce
v Chlebově, (Foto: archiv)
trati a železniční doprava bude dočasně
nahrazena autobusovou dopravou.
Ohledně výluk jsme informovali v před-

V září by měla být zahájena výstavba
parkoviště na Chvalovského nábřeží
v Soběslavi a měla by proběhnout také
rekonstrukce kanalizace v Nedvědicích.
V městské části Chlebov byly v srpnu
dokončeny práce na rekonstrukci pomníku
padlých vojáků v 1. sv. válce a v září by
měla být zahájena rekonstrukce místní
kapličky.

Modernizace železniční trati míří do finále
Ing. Michal Mokrý, ředitel stavby
V období od dubna 2022 se podařilo:
• Uvedli jsme do provozu novou komunikaci vedoucí přes nově vybudovaný
Zvěrotický tunel. Komunikace spojuje
od 1. 3. 2022 okraj obce Zvěrotice s komunikací Tyršova a dálnicí D1.
• Uzavřeli jsme přejezd v železniční
stanici Soběslav pro silniční dopravu
a zahájili jsme práce na budování nového kolejiště v Soběslavi. Bezpečnost
přechodu pro pěší bude zajištěna stávajícím zabezpečovacím zařízením přejezdu.
• Práce v tomto období již probíhaly ve
výlukách železničního provozu. První
výluka se uskutečnila v termínu 3. 3. 2022
– 1. 4. 2022, kdy byla vlaková doprava
nahrazena v úseku Veselí nad Lužnicí
– Planá nad Lužnicí autobusovou dopravou. V této kolejové výluce došlo ke
zrušení výhybky 1X v odbočce Doubí,
aby bylo možné provést práce v místě
napojení nově budované koleje č. 2 na
stávající kolej č. 2 do Plané n. L. Dále
bylo provedeno odpojení sudé skupiny
kolejí v Soběslavi od železničního provozu a zahájeny práce na novém směrovém řešení stanice Soběslav.
• Následně probíhaly práce ve stanici
Soběslav, kde došlo k napojení nově vybudovaných kolejí na novou železniční
trať Soběslav – Planá n. L.
• Proběhlo dokončení všech mostů
a estakád na nově vybudované trati, došlo k dokončení tunelu Zvěrotický.
• V srpnu probíhaly zkoušky nového zařízení potřebné k uvedení nově vybudovaných kolejí do provozu.
www.musobeslav.cz

Důležitá data:
• Dne 2. 9. 2022 bude ukončen železniční
provoz po stávající traťové koleji mezi
stanicemi Soběslav a Planá n. L. a bude
nahrazen autobusovou dopravou.
• Od 2. 9. do 11. 9. 2022 bude probíhat
aktivace nového zabezpečovacího zařízení na nově vybudované železniční
trati. Stávající zabezpečovací zařízení
bude demontováno.
• Dne 11. 9. 2022 v 16,10 hod. bude zahájen železniční provoz na nové koleji
č. 2 mezi Planou n. L. a Soběslaví sudou
skupinou. Od tohoto dne bude v provozu
přechod pro pěší v místě původního přejezdu. Upozorňujeme VŠECHNY obyvatele, kteří budou tento přechod používat, aby dbali zvýšené opatrnosti při
přecházení provozované koleje. Přechod bude zabezpečen svodidly, bude
oplocen a 24 hod. střežen odpovědnými
pracovníky. Zabezpečovací zařízení
NEBUDE v provozu, vlaky budou tímto
místem projíždět rychlostí 30 km/hod.
a budou dávat opakovaný signál POZOR pomocí vlakové píšťaly. Dbejte
tedy prosím pokynů oprávněných
pracovníků, kteří budou provoz na
provizorním přechodu pro pěší řídit.
Žádám Vás, abyste vždy před přechodem pro pěší sesedli z individuálních
dopravních prostředků, tyto převedli
na druhou stranu přechodu, a až poté
opět pokračovali v jízdě. Nastavené bezpečnostní opatření je stanoveno
v zájmu Vaší bezpečnosti.
Za výše popsané opatření se omlouváme,
ale nebylo možné vzniklou situaci řešit jiným způsobem. Opatření bude v provozu
až do uvedení nově budovaného podchodu do užívání, tedy do 12. 12. 2022.

• Dne 1. 11. 2022 bude do provozu uvedena nová traťová kolej č. 1 mezi Planou n. L. a Soběslaví s tím, že provoz
v Soběslavi zůstane POUZE po sudé skupině kolejí. Práce budou pokračovat již
pouze v Soběslavi na novém podchodu,
protihlukových opatřeních, trakčním
vedení a zabezpečovacím zařízení.
• Uvedení nově vybudované přeložky silnice II/135 do provozu v plném rozsahu
předpokládáme po odtěžení stávajícího
železničního tělesa v průběhu měsíce
listopad 2022.
Stavební činnost v Soběslavi bude ukončena dne 12. 12. 2022 uvedením CELÉ
nově vybudované přeložky železniční trati
v úseku Soběslav – Doubí do provozu,
a to rychlostí 120 km/hod. Další činnost
bude realizována až počátkem jara 2023,
kdy dojde k provedení zkoušek za účelem
zvýšení rychlosti na 160 km/hod., potažmo
200 km/hod.
Na závěr bych Vás chtěl informovat o zrušení Dnu otevřené stavby v tomto roce.
Postup stavební činnosti je průběžně dokumentován a můžete jej sledovat na příspěvcích umístěných na webových stránkách
stavby sobeslav-doubi.cz.

V průběhu července se na trati provádělo
zátěžové měření mostů parní lokomotivou.
Foto: sobeslav-doubi.cz
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Milostivé léto II
Andrea Jelínková, FO MěÚ
Přinášíme
bližší
informace
k oddlužovací akci Milostivé léto,
která proběhne od 1. 9. do 30. 11.
2022.
Dne 22. 7. 2022 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 214/2022 Sb. (dále
jen „Zákon“), který dne 1. 9. 2022
vstupuje v účinnost a upravuje tzv.
Milostivé léto II (dále jen ML).
1) Co má město dělat, když se
na něj dlužník obrátí s žádostí
ohledně ML?
Odkázat dlužníka na soudního exekutora, ať požádá o informace v písemné formě (i e-mailem na e-mailovou adresu info@exekutors.cz).
Jen dotaz dlužníka na soudního exekutora má dle § 3 Zákona relevanci, je zde dána lhůta pro odpověď
a jsou stanoveny důsledky jejího
nedodržení. Je samozřejmě možné
se na exekutorský úřad obrátit
i telefonicky, nicméně po zkušenosti s ML I je možné, že telefonní
linky budou opět během ML přetížené.
2) Jakých dluhů se ML týká?
ML se týká exekucí:
- které byly zahájeny do 28. 10.
2021 a
- jejichž povinným (dlužníkem)
je fyzická osoba a (zároveň)
- jejichž oprávněným (věřitelem) je
osoba uvedená v § 1 odst. 2 Zákona, tedy zejména obec, město, ale
rovněž právnická osoba, v níž má
obec většinovou majetkovou účast
(školy, příspěvkové organizace
apod.).
3) Jakým způsobem povinný ML
zrealizuje?
Povinný musí:
- sdělit soudnímu exekutorovi
v období od 1. 9. do 30. 11. 2022, že
o ML žádá a (zároveň)
- splnit jednu z následujících podmínek:
a) povinný zaplatí v období
od 1. 9. do 30. 11. 2022 jistinu (jistiny) vymáhané pohledávky (pohledávek) a náhradu nákladů exekuce podle § 3 Zákona – 1500 Kč
+ DPH za každou osvobozovanou
pohledávku (jistinu) (maximálně
3 500 Kč, pokud je sloučeno víc
pohledávek dohromady);
b) povinný do 31. 8. 2022 zaplatil nebo byla vymožena jistina
4

vymáhané pohledávky s náklady exekuce minimálně 1500 Kč
+ DPH na každou vymáhanou
pohledávku. V případě, že je exekuce vedena pro více pohledávek,
může povinný požádat o ML/zaplatit i jen některé z nich.
4) Jak povinný zjistí, kolik má
zaplatit?
Povinný dle § 2 může v období od
1. 9. do 30. 11. 2022 požádat soudního exekutora o sdělení částky,
kterou má zaplatit, příp. zda splňuje
podmínku pro osvobození bez placení (viz výše). Soudní exekutor mu
musí odpovědět do 15 dnů od doručení žádosti. V případě prodlení
s odpovědí se dlužníkovi prodlužuje lhůta pro zaplacení o dobu prodlení soudního exekutora s odpovědí. Povinný musí požádat písemnou
formou, za kterou se ale dle Zákona považuje i jakýkoliv e-mail bez
kvalifikovaného podpisu.
5) Jak osvobození nastane?
Soudní exekutor v případě splnění
podmínek ad 1) a ad 2) vydá usnesení, kterým osvobodí dlužníka
od placení zbytku příslušenství
pohledávky, na kterou dopadá ML,
a současně exekuci ohledně této
pohledávky zastaví. Osvobozovaný zbytek příslušenství pohledávky
v ML zaniká, tzn. že případná pozdější platba dlužníka na něj je pro
věřitele bezdůvodným obohacením
a musí ji vrátit (byť by ji dlužník
zaplatil dobrovolně) – rozdíl oproti
osvobození v insolvenci. Proti
usnesení je možné podat odvolání.
V případě většího množství žádostí
o ML je možné, že nebude zvládnutelné vydávat usnesení o osvobození
obratem, a je možné, že tyto budou
vydávány ještě po 30. 11. 2022.
6) Dotýká se osvobození příslušenství, které bylo zaplaceno/vymoženo před ML?
Ne, nedotýká. Již věřiteli zaplacené/vymožené a vyplacené plnění věřiteli zůstává. Osvobození
se týká jen zbytku příslušenství
pohledávky v ML.
Bližší informace je možné získat
také u pracovnice finančního odboru Městského úřadu v Soběslavi
Andrey Jelínkové, III. patro,
č. dv. 307, nám. Republiky 59,
392 01 Soběslav.

Informace o vývoji
průmyslové zóny
Vážení občané,
dovolte mi krátké ohlédnutí za aktivní činností Výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav. Pověřením
Zastupitelstva města Soběslavi v únoru 2021 začali
členovové výboru pracovat v daném tématu.
Cílem bylo a nadále zůstává sledovat zájmy města
v rozvoji průmyslové zóny a zaměřit pozornost na
její smysluplný rozvoj, který bude přínosem pro
naše město.
Navštivte webové stránky
www.musobeslav.cz /prumyslova-zona,
kde nabízíme komplexní
informace ohledně tohoto tématu.
Jaké aktivity proběhly a nebo jsou v procesu
řešení?
- návrh na druhou změnu územního plánu – v současné době probíhá zpracování připomínek Výboru pro rozvoj PZ Soběslav, občanů a ostatních,
- návrh podmínek pro obsah smlouvy mezi městem Soběslav a investorem, jejichž cílem bylo
nastavení limitů v zájmovém území,
- analytické podklady pro přípravu nové územní
studie na základě sběru informací a potřeb majitelů firem působících v dané lokalitě,
- jednání s firmou Exprin Property, s.r.o. zastupující investora,
- jednání se zástupci firem působících v lokalitě
průmyslové zóny Z20 a Z12.
V neposlední řadě bylo velmi důležité připomínkování záměru „Průmyslová zóna Soběslav“, který
byl podán k posouzení vlivu na životní prostředí EIA
v červnu 2022 (připomínky výboru naleznete na výše
uvedeném webu).
Po řadě připomínek bylo řízení zastaveno a vráceno k přepracování se zaměřením na:
- aktualizaci hodnocení vlivů záměru na nezbytnost záboru orné půdy,
- aktualizaci hlukové a rozptylové studie,
- doplnění posouzení vlivu na krajinný ráz,
- uvedení do souladu dopravní studie s aktuálním
stavem v daném území,
- vyhodnocení možných negativních vlivů světelného znečištění,
- důkladně se zabývat vyhodnocením počtu parkovacích míst a z toho vyplývajících možných
negativních vlivů,
- důkladně se zabývat vyhodnocením možných
kumulací vlivů s jinými záměry.
Poděkování patří Vám, kteří jste se zapojili
do výzvy k připomínkování a přidali se tak hájit
zájmy města a Vás obyvatel.		
Mgr. Alena Krejčová,
předsedkyně Výboru pro rozvoj
Průmyslové zóny Soběslav

www.musobeslav.cz
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Ohlédnutí za volebním obdobím 2018-2022
a inflací. Toto bude velká výzva a úkol pro
příští volební období zastupitelstva města.

Ing. Jindřich Bláha, starosta města
V pátek a v sobotu 23. a 24. září 2022
se budou konat volby do zastupitelstva
města a rád bych připomněl některé
důležité události z končícího volebního
období.
Z realizovaných investičních akcí bych
zmínil dokončení rekonstrukce náměstí
a úpravu ulice Petra Voka, která na náměstí
navazuje. Za dlouhodobou péči o městskou
památkovou zónu v našem městě jsme obdrželi titul Historické město Jihočeského
kraje za rok 2019 a zároveň jsme se umístili
mezi třemi nejlepšími historickými městy
v České republice. Důležitým počinem
byla koupě budovy Mateřské školy v Nerudově ulici a následná přístavba a nástavba části budovy, kterou se zvýšila kapacita
školy a vytvořil se bezbariérový vstup do
budovy. Velkou akcí byla také realizace
nového předprostoru u ZŠ E. Beneše
a gymnázia. Pro volnočasové aktivity občanů našeho města byla zhotovena bruslařská dráha u plovárny u řeky Lužnice. Okolí
bruslařské dráhy a plovárny bude potřeba
v příštích letech dále rozvíjet.
Významnými investicemi byly také rekonstrukce staré radnice, výpravní budovy
na nádraží a smuteční síně na hřbitově
v Soběslavi. K oživení centra města přispěl nový stánek na náměstí, u kterého
se pořádají kulturně společenské akce pro
širokou veřejnost. Nezapomínali jsme ani
na investice v městských částech Chlebov
a Nedvědice a na nová hřiště a sportovi-

ště. Každoročně byly provedeny výměny
chodníků a nové povrchy komunikací. Pro
život obyvatel znamenala velké komplikace výstavba IV. železničního koridoru
v úseku Soběslav – Doubí u Tábora společně s novou silniční sítí, která bude dokončena na přelomu letošního a příštího
roku. Za trpělivost při investičních akcích
občanům děkuji.
Společenský život ve městě byl značně
ovlivněn pandemií koronaviru a opatřeními, která byla v této souvislosti přijata vládou a ministerstvy ČR. I přesto se podařilo
uspořádat tradiční akce, především Setkání
s hudbou, mezinárodní festival Kubešova
Soběslav a městské slavnosti. Město podpořilo také akce pořádané soběslavskými
spolky, například tradiční akce Rolničky,
setkání veteránů, cyklistické závody a další.
Současná situace pro občany města i veřejnost není jednoduchá, neboť je ovlivněna
válečným konfliktem na Ukrajině, rostoucími cenami energií, potravin, služeb

Důležitým tématem byl rozvoj průmyslové zóny, kde soukromý investor vykoupil
a scelil pozemky a připravil projekt, který
byl od samého začátku kontroverzní. Z rozvoje průmyslové zóny se stalo velké politické téma. Aby se celá záležitost odpolitizovala a převedla do věcné roviny, zřídilo
zastupitelstvo města Výbor pro rozvoj průmyslové zóny, který se touto záležitostí intenzivně zabýval a odpracoval stovky hodin při jednání s dotčenými orgány, firmou
Exprin, která zastupuje vlastníky pozemků,
a stávajícími podnikateli. Věřím, že další jednání budou ku prospěchu našeho
města a rozvoj průmyslové zóny bude
předmětem vzájemné dohody. Členům výboru za jejich práci patří velké poděkování.
S rozvojem průmyslové zóny souvisí také
rozvoj infrastruktury a služeb ve městě.
V této souvislosti je připravena cyklostezka
do Chlebova, výstavba inženýrských sítí
a bytových domů. Tyto a další projekty
budou předmětem jednání nově zvoleného
zastupitelstva města.
Rád bych za práci v končícím volebním
období poděkoval pracovníkům městského úřadu a organizací města a za velmi
dobrou spolupráci orgánům státní správy,
soběslavským podnikatelům, spolkům,
a především občanům našeho města.
Velký dík samozřejmě patří členům rady,
komisí a většině členů zastupitelstva města
za jejich práci pro naše město.

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

www.musobeslav.cz

• 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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Volby v Soběslavi
V pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022 se na území města
Soběslavi uskuteční volby do zastupitelstva města, Senátu
Parlamentu České republiky a místní referendum.
Pro volby do zastupitelstva města Soběslavi bylo zaregistrováno osm volebních stran, počet volených zastupitelů činí stejně jako v minulém volebním období 21. Přehled zaregistrovaných politických stran a jednotlivých kandidátů naleznete také
v tomto vydání Hlásky. Na jednom hlasovacím lístku, který je
oboustranný, jsou uvedeny všechny volební strany a tento lístek
můžete upravit třemi možnými způsoby:
- Křížkem ve velkém rámečku před názvem volební strany
označíte jednu volební stranu. Tím je dán hlas všem kandidátům této volební strany. Zakřížkujete-li více stran, je váš
volební lístek neplatný!
- Křížky v rámečcích před jmény jednotlivých kandidátů
označíte kandidáty z různých volebních stran. Tím dáváte
každému zakřížkovanému kandidátovi jeden hlas. Zakřížkujete-li více kandidátů než je možno, tj. víc než 21, je váš
hlasovací lístek neplatný!
- Kombinací výše uvedených způsobů – křížkem ve velkém rámečku označíte jednu volební stranu a ještě několik jednotlivých kandidátů jiných stran (z jedné nebo více
stran kromě označené strany). Tím dáváte hlas v prvé řadě
jednotlivě označeným kandidátům z ostatních stran a poté
tolika kandidátům označené strany v pořadí od prvního až
do počtu, kolik jich zbývá do jednadvaceti.
Označení volební strany nebo jednotlivých kandidátů se provádí výhradně křížkem, k jiným značkám nebude přihlíženo.
Voličem pro volby do zastupitelstva města může být občan České republiky, ale také občan jiného státu Evropské unie, s trvalým pobytem na území obce, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku 18 let a nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva. Občané členských států Evropské unie mají právo hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce, pokud požádají
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Žádost o zápis musí
být podána městskému úřadu nejpozději do 21. září do 16 hodin. Pokud volič – občan jiného státu – o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí nemůže.
Voličské průkazy se pro tyto volby nevydávají. Tradičně je
umožněno hlasování do přenosné volební schránky voličům,
kteří se nemohou ze zdravotních důvodů do volební místnosti
dostavit. V takovém případě musí předem telefonicky požádat
městský úřad nebo přímo vzkázat do volební místnosti ve dnech
voleb.
Ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky bylo zaregistrováno devět volebních stran. Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně a jsou žluté barvy. Do
žluté úřední obálky volič vloží pouze jeden hlasovací lístek. Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje v prvním kole voleb do Senátu, nadpoloviční většinu všech
odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů,
bude se konat druhé kolo voleb, a to následující pátek 30. září
a sobotu 1. října.
Volit můžou pouze občané České republiky, kteří alespoň druhý
den voleb dosáhli věku 18 let, jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje, a prokáží
platným občanským průkazem nebo pasem totožnost a státní
občanství.
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Do senátních voleb je možno požádat o vydání voličského průkazu, ten však opravňuje volit pouze v územním obvodu, kde
má volič trvalý pobyt. V případě voličů ze Soběslavska je to volební obvod č. 13, do něhož náleží celý okres Tábor, východní
část okresu Písek a jižní část okresu Benešov.
Hlasovací lístky pro oboje volby budou v jedné modré roznáškové obálce rozneseny tak, aby je volič obdržel nejpozději do úterý
20. září. Pokud je do této doby neobdrží, má možnost si je osobně
vyzvednout na městském úřadě, odboru organizačním a správy
majetku, nebo je obdrží přímo ve volební místnosti. Totéž platí
i při poškození či ztrátě lístku. V případě konání 2. kola nebudou
voličům dodány hlasovací lístky předem, ale voliči je obdrží
přímo ve volební místnosti ve dnech voleb.
Společně s těmito volbami se 23. a 24. září 2022 na území
města Soběslav uskuteční také místní referendum.
Občané města, kteří budou mít zájem se do místního referenda
zapojit, obdrží hlasovací lístek spolu s bílou úřední obálkou přímo ve volební místnosti. Rozhodovat se bude o dvou otázkách:
1. „Souhlasíte s tím, aby město Soběslav bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo
dojít k výstavbě logistického centra na místě zastavitelných
ploch Z12 a Z20 vymezených územním plánem Soběslav
ve znění změny č. 1?“.
2. „Souhlasíte s tím, aby město Soběslav bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo
dojít k výstavbě hal o zastavěné ploše stavby (každé haly)
převyšující 10.000 m2 na místě zastavitelných ploch Z12
a Z20 vymezených územním plánem Soběslav ve znění
změny č. 1?“.
Svoji volbu (ANO/NE) u každé otázky pak občané označí křížkem. Pro místní referendum je možné požádat o voličský průkaz, který opravňuje volit v jiném okrsku, ale pouze na území
našeho města.
Pro přehled uvádíme sídla okrskových volebních komisí
v Soběslavi pro všechny troje volby. Volební místnosti jsou
otevřeny v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00
do 14:00 hodin.
- Okrsková volební komise č. 1 - Městský úřad Soběslav,
nám. Republiky 59, Soběslav I
- Okrsková volební komise č. 2 – Základní škola,
Komenského 20, Soběslav I
- Okrsková volební komise č. 3 - Základní škola,
Tř. Dr. Edvarda Beneše 50, Soběslav II
- Okrsková volební komise č. 4 - Správa města Soběslavi,
Tyršova 482, Soběslav III
- Okrsková volební komise č. 5 - Domov mládeže SŠŘ
a ZŠ Soběslav, Bechyňská 26, Soběslav III
- Okrsková volební komise č. 6 - Diakonie ČCE středisko
Rolnička, Mrázkova 700, Soběslav III
- Okrsková volební komise č. 7 - Diakonie ČCE středisko
Rolnička, Mrázkova 700, Soběslav III
- Okrsková volební komise č. 8 - bývalá škola, Nedvědice 3
- Okrsková volební komise č. 9 - společenská místnost,
Chlebov 13
Pavlína Chalupská,
odbor organizační a správy majetku

www.musobeslav.cz
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KANDIDÁTI PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI A PREZENTACE VOLEBNÍCH STRAN
Sdružení pro Soběslav
vylosované číslo: 1
1. Michal Turek
43 let, správce informačního
systému, člen rady města,
Soběslav III
2. Marcela Procházková, DiS.
36 let, pracovnice obchodního
řetězce, Soběslav III
3. Ing. Jan Kocourek
36 let, manažer prodeje,
Soběslav III
4. Ing. Martin Kubeš
33 let, strojní inženýr,
Soběslav III
5. MgA. Petr Turek
48 let, provozovatel
taxislužby, Soběslav III
6. Mgr. Nina Cibulková
32 let, marketingová
specialistka, Soběslav III
7. Mgr. Jindřich Vejvar
32 let, policista, Soběslav III
8. Zdeněk Jindra
45 let, vedoucí servisních
služeb, Soběslav III
9. Ing. Helena Moravcová
49 let, výrobní manažerka,
Soběslav I
10. Mgr. Lada Haplová
59 let, sociální pracovnice,
Soběslav II
11. Tereza Rýcová
26 let, rozpočtářka staveb,
Soběslav III
12. Martin Kučera
30 let, referent státní správy,
Soběslav I
13. Jiří Bauer
47 let, skladník, Soběslav III
14. Irena Honsová
32 let, osobní asistentka
v sociálních službách,
Soběslav III
15. Pavel Polák
36 let, vedoucí zakázkové
výroby, Soběslav III
16. Mgr. Zdeňka Masářová
48 let, učitelka, Soběslav II
17. Jindřich Kasanda
54 let, technik, Soběslav I
18. Ing. Pavla Kodadová
40 let, vedoucí odboru územního plánování, Soběslav I
19. Jakub Faltus
39 let, obchodní zástupce,
Soběslav III
20. Petr Nehasil
42 let, elektrotechnik,
Soběslav II
21. Tereza Bierlová
21 let, studentka vysoké školy,
Soběslav III

www.musobeslav.cz

Soběslavsko Srdcem
a rozumem
- Trikolora a Nezávislí
vylosované číslo: 2
1. Jiří Fišer
43 let, OSVČ - tesař, pokrývač, dobrovolný hasič,
Soběslav I
2. Mgr. Jaroslav Reichel
44 let, advokát, Soběslav III
3. Matouš Novák
21 let, student VŠ,
Soběslav III
4. Aleš Novák
39 let, zemědělec, člen SDH
Nedvědice
5. Pavel Boháč
39 let, šéfkuchař, Soběslav III
6. Jiří Fišer
18 let, student, Soběslav III
7. Jakub Mareš
18 let, student, Soběslav III
8. Petr Malý
47 let, řidič z povolání,
Soběslav III
9. Petr Holický
52 let, invalidní důchodce,
Soběslav III
10. Martina Holická
49 let, prodavačka,
Soběslav III
11. Jana Staňková
41 let, podnikatelka,
Soběslav III
12. Božena Fučíková
53 let, invalidní důchodce,
Soběslav I
13. Dagmar Fialová
45 let, osobní asistent,
Soběslav II
14. Monika Pospíšilová
50 let, operátorka svářecích
strojů, Nedvědice
15. Jiří Poslušný
45 let, řidič z povolání,
Soběslav I
16. Daniel Pešek
44 let, řidič z povolání,
Soběslav I
17. Rudolf Votápek
27 let, řidič z povolání,
Soběslav III
18. Kamil Musil
56 let, invalidní důchodce,
Soběslav III
19. Denisa Kotrbová
38 let, servírka, Soběslav II
20. Gabriela Jůnová
24 let, mateřská dovolená,
Soběslav II

Společně pro Soběslav
- sdružení KDU-ČSL, TOP 09
a nezávislých kandidátů
vylosované číslo: 3

1. Ing. Jiří Klíma
57 let, agronom, Soběslav III
2. Tomáš Šena, dipl.technik
48 let, projektant, Soběslav III
3. Ing. Gabriela Pospíšilová
46 let, administrativní
pracovník, Soběslav II
4. Mgr. Jan Podlaha
47 let, učitel ZŠ, Soběslav I
5. Ing. Lukáš Slabý
42 let, IT bezpečnost
v telekomunikacích,
Soběslav III
6. Mgr. Pavel Vaněk
40 let, učitel ZUŠ, Soběslav I
7. Lucie Mátéová
46 let, dispečerka dopravy,
Chlebov
8. Bc. Marcela Prokešová
48 let, obchodní referentka, Soběslav III
9. Zdeněk Vedral
33 let, OSVČ - elektrotechnik, Soběslav III
10. Mgr. Martina Pechová
39 let, učitelka ZUŠ,
Soběslav III
11. Ing. Pavel Plát
43 let, manažer v bance,
Soběslav II
12. Mgr. Daniela Klímová
59 let, učitelka, Soběslav III
13. Pavla Srncová
48 let, OSVČ - loutkoherečka, Soběslav I
14. Mgr. Jindriška Vrhelová, 70 let, důchodkyně,
Soběslav II
15. Kateřina Růžičková
55 let, OSVČ - učitelka,
Soběslav II
16. Ing. Miroslav Čížek
77 let, obchodní zástupce,
Soběslav III
17. Pavel Fitl
54 let, OSVČ - montáž
suchých staveb, Soběslav I
18. Ing. Pavla Plátová
73 let, důchodkyně,
Soběslav II
19. Klára Csirková
52 let, ředitelka neziskové
organizace I MY, o.p.s.,
Soběslav I
20. Michal Srnec
54 let, optik, Soběslav II
21. Zdeněk Rux
61 let, OSVČ - energetické
poradenství, Soběslav II

SNK - NEJSME
STRANOU

vylosované číslo: 4
1. Mgr. Pavel Lintner
54 let, místostarosta,
Soběslav III
2. Ing. Jan Podlaha
39 let, OSVČ - projektant,
Soběslav III
3. Mgr. Petr Valeš
50 let, ředitel kulturního
domu, Soběslav I
4. Ing. Zina Petrásková
44 let, ředitelka
senior-domu, Soběslav III
5. Mgr. David Pánek
46 let, středoškolský učitel,
Soběslav II
6. Jiří Kubeš
52 let, živnostník, Soběslav III
7. Bc. Patrik Kutlák
28 let, obchodní zástupce,
Chlebov
8. Ing. Robert Juřina
40 let, OSVČ - projektant,
Soběslav I
9. Mgr. Petr Lintner
56 let, ředitel gymnázia,
Soběslav III
10. Mgr. Lenka Vandasová
36 let, středoškolská
učitelka, Soběslav II
11. Jaroslav Jirek
45 let, zaměstnanec správy
města, Soběslav I
12. Šárka Vaňková
43 let, administrativní
pracovnice, Soběslav III
13. Mgr. Radek Fiala
54 let, středoškolský učitel,
Soběslav II
14. Bc. Stanislav Tomša
34 let, vedoucí logistiky
a plánování, Soběslav II
15. Jiří Štolfa
46 let, zaměstnanec státní
správy, Soběslav II
16. Lukáš Kotrba
47 let, technik, Soběslav II
17. MUDr. Pavel Havrlant
52 let, zubní lékař, Soběslav II
18. Jáchym Valeš,
20 let, student, Soběslav I
19. Ilona Mertlíková, DiS.
47 let, OSVČ, Soběslav III
20. Rostislav Novotný-Hanzal
51 let, stavbyvedoucí,
Nedvědice
21. Iveta Švadlenová
49 let, OSVČ - lektorka
metody SPS, Soběslav III
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JIHOCEŠI 2012
pro Soběslav
vylosované číslo: 5
1. Marek Nývlt

46 let, hasič, Soběslav II
2. Denisa Líkařová
34 let, učitelka, Soběslav III
3. Ing. Tomáš Fiala
44 let, manager, Soběslav III
4. Ing. Karel Polišenský
33 let, učitel autoškoly,
Soběslav II

Sdružení
Občanské demokratické strany
a nezávislých kandidátů
vylosované číslo: 6
1. Ing. Jindřich Bláha
62 let, starosta, Soběslav III
2. Mgr. Alena Krejčová
60 let, ředitelka MŠ, Soběslav III
3. Mgr. Michal Pánek
48 let, vedoucí TVZ, Soběslav III
4. Miloš Šimek
63 let, chemik, Soběslav III

5. Michal Čáp
33 let, podnikatel, Soběslav I

5. Gabriela Procházková
41 let, personalista, Nedvědice

6. Ing. Jan Šrubař
28 let, podnikatel, Soběslav III

6. MUDr. Jan Vodička
64 let, lékař, Soběslav III

7. Mgr. Ilona Klimešová
50 let, učitelka, Soběslav III

7. Václav Nedvěd
72 let, učitel autoškoly, Soběslav III

8. Barbora Menglerová
39 let, podnikatelka,
Soběslav III

8. Mgr. Jan Holas
46 let, ředitel ZŠ, Soběslav I

9. Petr Podlaha
51 let, podnikatel
ve stavebnictví, Soběslav III
10. Mgr. Adéla Boudová
34 let, učitelka, Soběslav III
11. Petr Vančata
47 let, hasič, Soběslav III
12. Tomáš Fau
30 let, energetik, Soběslav III
13. Petr Čecháček
45 let, kontrolor, Soběslav II
14. František Maršík
53 let, seřizovač, Soběslav III
15. Mario Hartl
35 let, elektromontér,
Soběslav III
16. Roman Pokorný
20 let, student, Soběslav III
17. Michal Kukla
56 let, výpravčí vlaků, Soběslav II
18. Tomáš Kolba
40 let, podnikatel, Soběslav III
19. František Lhoták
73 let, podnikatel, Soběslav III
20. MUDr. Zdeňka Vítková
77 let, praktická lékařka,
Soběslav II
21. Bc. Marcel Tlášek
47 let, podnikatel, Soběslav III

9. Bc. Eva Kuklová
56 let, ředitelka MŠ, Soběslav II
10. Jan Žákovský
39 let, podnikatel, Soběslav III
11. Libor Nejedlý
47 let, podnikatel, Soběslav III

Piráti pro Soběslav
vylosované číslo: 7
1. Ing. Martin Kákona, Ph.D.
55 let, vědecký pracovník,
Soběslav II
2. Bc. Miloš Bučinský
35 let, informatik, Soběslav III
3. Ing. Iveta Matějů
33 let, jaderný fyzik,
Soběslav III
4. Jan Černý
44 let, telekomunikační
technik, Soběslav III
5. Ing. Petr Král
73 let, IT specialista,
Soběslav III
6. Mgr. Zdeněk Kozlíček
44 let, projektový manažer,
Soběslav II
7. Ágnes Němečková
33 let, konzultantka lidských
práv, Soběslav III
8. Bc. Petr Novák
33 let, OSVČ, Soběslav II
9. František Šťastný
68 let, důchodce, Soběslav III

12. Mgr. Ilona Vránková
60 let, ředitelka ZŠ, Soběslav III

10. Petr Kotoun
53 let, invalidní důchodce,
OSVČ, Soběslav II

13. Ing. Petr Hejný
39 let, stavební inženýr, Chlebov

11. Michal Novák
24 let, freelancer, Soběslav II

14. Bc. David Jelínek
33 let, manažer, Soběslav III

12. Mgr. Darina Kozlíčková
45 let, IT analytička, Soběslav II

15. Čeněk Viturka
42 let, hasič, Soběslav III
16. Mgr. Lucie Vojtášková
37 let, lékárnice, Soběslav I

13. Jaroslav Novák
59 let, hasič, Soběslav III

17. Zdeněk Jindra
68 let, podnikatel, Soběslav III

15. Ing. Jakub Kákona
33 let, letecký inženýr,
Soběslav III

18. Josef Matoušek
56 let, podnikatel, Soběslav III
19. Ing. Květa Süsserová
58 let, ekonomka, Soběslav II
20. Miloš Vojta
56 let, státní zaměstnanec,
Soběslav III
21. Jana Háková
60 let, vedoucí odboru MěÚ,
Soběslav III

14. Martina Berecká
45 let, vychovatelka, Soběslav II

16. Ludmila Chytilová
42 let, administrativní
pracovník, Soběslav III
17. Jaroslav Vavera
45 let, vydavatel, Soběslav II
18. Bc. Kamila Mládková
29 let, OSVČ, Soběslav III
19. Jiří Novák
67 let, strojní zámečník,
Soběslav III

„Pro Soběslav“
vylosované číslo: 8
1. MUDr. Kateřina Jirousová
35 let, lékařka, Soběslav II
2. Mgr. Vladimír Drachovský
61 let, učitel, Soběslav III
3. Jaroslav Himpan
49 let, zaměstnanec, Soběslav II
4. PhDr. Ing. Zdeněk Hruška,
MBA, 61 let, zaměstnanec,
Soběslav III
5. Stanislav Šalát
72 let, důchodce, Soběslav III
6. Marcela Hánová
57 let, zdravotní sestra,
Soběslav II
7. Bohuslav Blažek
66 let, důchodce, Soběslav II
8. Martin Toman
44 let, invalidní důchodce,
Soběslav III
9. Jan Pehe
78 let, důchodce, Soběslav III
10. Iveta Kopáčková
52 let, zdravotní sestra,
Soběslav II
11. Pavel Čížek
59 let, zaměstnanec, Soběslav II
12. Ing. Milan Vavera
59 let, zaměstnanec, Soběslav III
13. Jaroslav Šíma
72 let, důchodce, Soběslav II
14. Václav Kastner
71 let, důchodce, Soběslav II
15. Růžena Domová
68 let, důchodce, Soběslav I
16. Bohumila Míková
64 let, důchodce, Soběslav III
17. Petra Schmid
40 let, zaměstnaná, Soběslav I
18. Marie Blahutová
63 let, důchodce, Soběslav III
19. Libuše Zíková
60 let, zaměstnaná, Soběslav III
20. Jiří Čáp
68 let, důchodce, Soběslav I
21. Květoslava Ryšavá
68 let, důchodce, Soběslav III

20. Mgr. Radovan Žák
55 let, učitel, Soběslav II
21. Martin Pánek
45 let, dělník, Soběslav II
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Volby 2022

Sdružení
a nezávislých
kandidátů 			

6

má na své kandidátní listině osobnosti, jež se ve městě dlouhodobě úspěšně angažují ve veřejném životě a mají o naše město
zájem.
V uplynulém volebním období jsme díky Vaší podpoře mohli
splnit náš program, zejména dokončení rekonstrukce
náměstí, obnovu staré radnice a smuteční síně na hřbitově,
nástavbu Senior-domu, „zateplení“ zimního stadionu,
bruslařskou dráhu u plovárny, přístavbu MŠ v Nerudově
ulici, předprostor u ZŠ E. Beneše a gymnázia, nová parkoviště, chodníky a dětská hřiště.
Pokud dostaneme Vaši důvěru i v nadcházejícím volebním
období, rádi bychom zrealizovali nebo připravili například
nové bytové domy na sídlišti Svákov, pozemky pro
výstavbu rodinných domů, rekonstrukci nádvoří hradu
s letní restaurací, zatraktivnění kempu u Lužnice a okolí
bruslařské dráhy, ubytování hotelového typu, investice do
městských částí Nedvědice a Chlebov (vodovod, veřejné
osvětlení, cyklostezka) a další.
Podrobné informace o našich kandidátech a volebním
programu najdete na www.sobeslavmesto.cz.
Budeme rádi, když nás v letošních komunálních volbách
podpoříte, aby byla Soběslav i nadále místem, kde stojí za
to žít.
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Společnost

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
-

Stanislav Poppr
Tobiáš Petrlík
Filip Kolář
Nicolas Josef Žáček
Antonie Bártová
Lucie Klimešová
Eliška Nejedlá
Tobias Klíma

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

Úmrtí:
-

Ladislav Kropáček
Josef Janouš
Jan Hes
Václav Blažek
Jaroslav Hybš
Lidmila Pazderová

Dne 30. srpna uplynulo
smutných 20 let
od úmrtí naší milované
maminky a babičky
paní Marie Krausové.
Stále vzpomínají
děti s rodinami.

Dne 5. 9. 2022 uplynou
3 smutné roky, kdy nás
opustila naše drahá
maminka, babička
a prababička
Marie Bělská
z Řípce.
S láskou vzpomínají
dcera Marie
s manželem Václavem,
vnoučata a pravnoučata.

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Jen tys měl to,
co nemá nikdo jiný.
Klíč k našim srdcím.
Dne 29. září uplynou
tři smutné roky, co nás
navždy opustil pan
Ing. Josef Valeš.
S láskou vzpomínají
manželka Hana,
synové Petr a Zbyněk
s rodinami.
Vnoučata na dědečka
nikdy nezapomenou.

Dne 13. 9. 2022 uplynou
dva roky, co nás navždy
opustila naše milá babička
Věra Voráčková.
V letošním červenci
by oslavila své
100. narozeniny.
S láskou vzpomíná rodina.

Chtěla bych touto cestou
poděkovat všem známým,
přátelům a kamarádům,
kteří se přišli rozloučit
s naším manželem, tatínkem
a dědečkem panem
Václavem Blažkem.
Zároveň děkujeme panu
faráři a hudebnímu
doprovodu, členům AMK
klubu Soběslav v čele
s panem J. Pehem
a pohřební službě Melich.
Manželka Květa,
dcera Klárka,
vnuk Tadeášek
www.musobeslav.cz

Dne 16. 9. 2022
uplyne 10 smutných
let, co nás navždy
opustil náš milovaný
syn, bratr a vnuk
Petr Kolář.
Stále Tě máme
v našich srdcích
a nikde na Tebe
nezapomeneme.
Vzpomínají rodiče,
sestra Lucie
s rodinou a ostatní
příbuzní.

Čas prý rány hojí,
je to ale zdání. Stále
je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 27. 8. 2022
uplynulo 12 smutných
let, co nás opustila
moje milovaná dcera
paní Valerie Cíchová,
rozená Živná.
Nikdy nezapomeneme.
Miluše Živná

To, co rány zhojí
je prý čas. Je to ale
jen zdání. Stálá bolest
v srdci a tiché
vzpomínání zůstává.
Dne 29. 9. 2022
uplyne 20 let, co mě
opustil můj tatínek
pan Jaroslav Karkula
ze Soběslavi.
Nikdy nezapomene
a s úctou vzpomíná
dcera.
Kdo jste ho znal,
děkuji za tichou
vzpomínku.
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Dny evropského dědictví

Miroslava Ctiborová, odbor památkové péče

Rodinné foto
Dne 27. července 2022 oslavila 100 let
paní Marie Jedlanová, rozená Kleinová
ze Soběslavi. Srdečně děkujeme gratulantům
i všem, kteří babičce pravidelně pomáhají.
Dcery Věra a Mirka
Za město Soběslav jubilantce
osobně poblahopřál místostarosta města
Mgr. Pavel Lintner spolu s členkami Sboru
pro občanské záležitosti při MěÚ Soběslav
Gizelou Vavřínovou a Hanou Čížkovou.
Kateřina Křiklánová,
za OOSM Soběslav

Dny evropského dědictví se konají
každoročně od roku 1991 vždy druhý zářijový víkend pod záštitou Rady
Evropy. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska. Město
Soběslav je řádným členem tohoto
sdružení. V rámci Dnů evropského
dědictví se každoročně otevírá mnoho výjimečných architektonických,
archeologických a technických památek, hradů, zámků, kostelů, katedrál,
muzeí, galerií, knihoven, ale i soukromých a veřejných budov, které nebývají běžně přístupné veřejnosti.
V rámci Dnů evropského dědictví
budou dne 17. 9. 2022 v Soběslavi
zdarma zpřístupněny prostory

Rožmberského hradu, strážní věže
Hláska, Rožmberského domu,
Smrčkova domu a městské věže
u kostela sv. Petra a Pavla. Letošní
ročník Dnů evropského dědictví má
Národní téma „Udržitelné památky“. Na náměstí se budou odehrávat
od 10.00 hodin do 22.00 hodin
Soběslavské slavnosti dožínkové
a oslava 150 let hasičů. Zveme srdečně všechny návštěvníky.

Zprávy z infocentra
Infocentrum města Soběslavi je pro vás otevřené po celé září
denně od 9 do 17:30 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu.
Prohlídky městské věže u kostela sv. Petra a Pavla
O zářijových víkendech vás zveme na prohlídku městské věže a jejích
expozic. Po zdolání 165 schodů vás čeká poutavý výhled nejen na náměstí
s historickými budovami, ale i blízké okolí. Městská věž je zpřístupněna
v září o víkendech a ve státní svátek od 9 do 17 hodin.
Ateliér Svět Hlíny z Tábora pořádá výstavu keramiky ve foyer staré radnice na náměstí Republiky č. 1. Výstava bude přístupná od středy 7. září
do úterý 4. října 2022. Srdečně zveme k návštěvě.
ilustrační foto
Daniel Abazid,
vedoucí Blatského
muzea

MÁME OTEVŘENO DO 30. 9.!
Až do konce září jsou denně kromě
pondělí (9:00 – 12:00 a 12:30
– 17:00) přístupné stálé expozice
a výstavy v Rožmberském i Smrčkově domě v Soběslavi a také nové expozice včetně modelového kolejiště
ve Weisově domě ve Veselí nad Lužnicí.
SAVCI TÁBORSKA A MÝVAL
JAKO EXPONÁT ROKU
Září je tak posledním měsícem, kdy
bude v Rožmberském domě k vidění atraktivní přírodovědná výstava
12

Savci Táborska, představující kromě
fotografií a informací o životě jednotlivých druhů nové muzejní exponáty
kopytníků, šelem i drobných savců
našeho regionu. Výstavu doplňuje
prezentace exponátu roku, jímž jsou
vycpaniny mývala severního jakožto
nově doloženého druhu savčí fauny
Táborska.
TVORBA JAROSLAVY
MELICHAROVÉ Z KLENOVIC
Galerie Smrčkova domu patří po celý
měsíc tvorbě Jaroslavy Melicharové,
která zanedlouho oslaví své 95. narozeniny. Přijďte se podívat na její krajinomalby, zátiší a malovaný porcelán,
určitě Vás pohladí po duši. Vybrané
okamžiky z mládí paní Melicharové
zpracovali formou nápaditého videa
žáci komunitní školy při evangelickém sboru v Soběslavi.

www.musobeslav.cz

Kultura a volný čas
Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 724 378 898
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program:
Sobota 3. 9. 		
18.00
Taneční kurzy 1. lekce, velký sál,
vstupné 30 Kč.
Pátek 9. 9. 		
17.00
Vernisáž výstavy „Bez zábran a s
radostí“ - žáci ZŠ speciální, Diakonie
ČCE Rolnička Soběslav - výběr děl vytvořených během každotýdenních výtvarných aktivizací se žáky ze základní
školy speciální. Některá z děl jsou
inspirována skutečnými mistry malířství, jiná pracují s tématem vnitřních
fantazijních světů. Galerie Hláska.
Sobota 10. 9. 		
18.00
Taneční kurzy 2. lekce, velký sál,
vstupné 30 Kč.
Pátek 16. 9.
koncert, hradní nádvoří:

18.30
The Blues Pace
21.00
Divokej Bill
Sobota 17. 9. 		
10.00
Soběslavské slavnosti dožínkové
2022, náměstí Soběslav.
Neděle 18. 9. 		
14.00
Taneční kurzy 3. lekce, velký sál,
vstupné 30 Kč.
Sobota 24. 9. 		
18.00
Taneční kurzy 4. lekce, velký sál,
vstupné 30 Kč.
Neděle 25. 9. 		
10.30
Rozmarná princezna, DS Tábor,
pohádka pro děti od 3 let, velký sál,
vstupné děti 60 Kč, dospělí 70 Kč,
rodinná 2., 3… dítě zdarma!

Letní kino TERASA:
Čtvrtek 1. 9. 		
21.00
Řekni to psem, česká romantická
komedie

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST 		

9 – 11 12 – 16

ÚT, ČT, PÁ		

9 – 11 12 – 15

Neděle 25. září 10.30
velký sál

Rozmarná princezna
DS Tábor
(Markéta Zinnerová)
Režie: Václav Novák st.
Pohádka vás zavede do království, kde začíná vládnout princezna Rozmarýnka. Proradný
rádce Kábus jí našeptává nemoudrá rozhodnutí. Královský šašek Jémin se sice snaží
rádcovu škodolibost trochu
vyvažovat, ale podaří se mu
to? Na pomoc povolá i šikovného krejčího Ondru, kterému
pomáhá celá banda strašidel.
Vhodné pro děti od 3 let!
Vstupné dospělí 70 Kč, děti
60 Kč, rodinné vstupné 2., 3,..
dítě zdarma.

Pátek 2. 9. 		
21.00
Tajemství staré bambitky 2, česká
rodinná pohádka

Připravujeme na říjen:
Středa 5. 10. 		
19.00
ZBIGNIEW J. CZENDLIK - TALK SHOW
POSTEL HOSPODA KOSTEL
– velký sál
Obsahem talk show je vyprávění
příběhů z jeho života osobního
i jiného… podané humorem jemu
vlastním, kdy některé z nich jsou
zaznamenané ve stejnojmenné knize
a další přinesl život posléze, od jejího
vydání. V průběhu 90 minut se také
dotýká problematiky současného
světa a jejího aktuálního dění,
o čemž všem se rád s diváky otevřeně
podělí. Součástí pořadu je autogramiáda těchto knih. Vstupné 250 Kč.

Pondělí 17. 10. 		
19.00
DASHA – PAJKY PAJK
– EPOQUE QUARTET
KONCERT, velký sál.

Dasha se řadí mezi nejobsazovanější
muzikálové zpěvačky a herečky!
Vstupné 600 Kč, 650 Kč.

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

Předplatné podzim 2022

•

Pondělí 24. října v 19.00 hodin
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK NA HORÁCH
Agentura Fanny
Autor: Jakub Zindulka
Osudy čtyř protagonistů z komedie Manželský
čtyřúhelník!
Hrají: Růžena - Ivana Jirešová, Květa - Dana Homolová,
Míra - Vladimír Kratina, Radim - Martin Sitta

•

Pondělí 14. listopadu v 19.00 hodin
TIK TIK
Komorní divadlo Kalich
Autor: Laurent Baffie, režie: Jakub Nvota
„O tom, jak důležité je najít v sobě odvahu navázat
přátelství, možná i lásku…“
Hrají: Blanche - Tereza Kostková, Marie - Kristýna Frejová,
Lili - Eva Josefíková / Šárka Kubíková, Fred - Václav Knop,
Vincent - Josef Polášek, Bob - Jaromír Nosek

•

Neděle 11. prosince v 19.00 hodin
NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Agentura Harlekýn
Autor: Ray Cooney, režie Martin Hruška
S anglickým humorem řeší povedený tatínek velký malér.
Hrají: Václav Vydra, Josef Carda / Martin Zahálka,
Jana Boušková / Zuzana Slavíková, Vlasta Žehrová / Kamila
Špráchalová, Karolína Vágnerová / Barbora Vágrerová,
Daniel Kadlec / Miroslav Sabadin, Miloslav Mejzlík
/ Martin Hruška

Cena předplatného 1 000 Kč
Rezervace míst od 15. srpna - v prodeji od září!
Info: produkce@kdms.cz, jarka.palasova@seznam.cz,
tel. 724 378 898

Filmové lahůdky
každé první pondělí v měsíci
Zveme všechny příznivce nekomerčního filmu každé první pondělí
v měsíci do kina v Soběslavi. Po prázdninách zahájíme filmový
klub 5. září ve 20 hodin íránským filmem oscarového režiséra Asghara Farhádí. Film Hrdina získal ocenění Velkou cenu a Zlatou
palmu na festivalu v Cannes a v Golden Globes byl vyhlášen nejlepším cizojazyčným filmem. Do filmového klubu zveme srdečně
všechny náročné diváky.
za spolek Soběslávka Kateřina Růžičková

Tip redakce: Jan Žižka

Životopisný / Historický / Drama / Akční; Česko 2022
Režie: Petr Jákl; Hrají: Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger a další
Film inspirovaný skutečným příběhem jednoho z největších
vojevůdců své doby, nikdy neporaženým Janem Žižkou z Trocnova,
který se stal díky svým činům legendou. Evropa na konci 14. století. Vše, co vybudoval Karel IV., císař římský a zároveň český
král, se rozpadá. Staleté pořádky se otřásají v základech. Císařův
prvorozený syn a nástupce Václav IV. je příliš slabým panovníkem
do takové doby. Přední magnát v zemi, pan Jindřich z Rožmberka,
pohlcuje dvorce svobodných zemanů jeden po druhém. Ale jeden
z nich se mu postaví, jeho jméno je Jan Žižka.
Zdroj:ČSFD
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Soběslavské školy informují
Kolektiv
MŠ DUHA
Projekt Zahrada sedmi barev je největším
projektem naší školy posledních let. Nyní
dokončujeme další etapu proměny zahrady,
financovanou z dotace Státního fondu
životního prostředí ČR.
V současné etapě se podařilo realizovat
venkovní dílnu a kuchyňku, vrbové týpí,
motýlí louku, pískovou plochu, zónu stavba s lanovou pyramidou, vyvýšené záhony,
ovocné stromy a keře v zóně farma. Chystáme se také na vodní prvek, zatím jsou

hotové nádrže na dešťovou vodu, kterou
budou děti používat v korytech vedoucích
do blátoviště.
Poděkování za realizaci patří především
firmě Dřevovýroba Václav Vaněk, Zahradnictví Jiří Polák a Vrbové stavby Ondřej
Kondvár a také rodičům, kteří pomáhali
s přípravnými pracemi, které bylo nutné
provést před samotnou realizací.
Zahrada je pro nás místem, kde děti mají
prostor nejen pro hru, ale i rozvoj konstruktivních dovedností, dává jim možnost poznávat přírodu, učit se o ni starat, hospodařit
s vodou… zkrátka vnímat svět kolem sebe
všemi smysly a rozvíjet své vědomosti,
schopnosti i dovednosti.

Úspěchy studentů gymnázia
Vedení gymnázia
České školství má za sebou jeden z nejobtížnějších roků v novodobé historii.
Vyrovnání se s důsledky distanční výuky,
tisíce prováděných testů na covid-19 v době
vyučování, desítky nařízených karantén
tříd a učitelů, válečný konflikt na Ukrajině
a příliv ukrajinských dětí do školních tříd.
V neposlední řadě i nestabilní situace na
Ministerstvu školství a Cermatu postavily
školy do obtížné situace, stejně jako celou
společnost. I přes tato úskalí dosáhli studenti
soběslavského gymnázia v tomto školním
roce mimořádných výsledků, které přesahují
hranice města a jsou dobrou zprávou do budoucnosti.
Studentka Lucie Pejšová ze 4. B obsadila
v celostátním kole Olympiády v českém jazyce v konkurenci studentů z celé ČR vynikající
2. místo. Adam Jech z 5. B vybojoval druhé
místo v krajském kole Středoškolské odborné
činnosti s prací „Prospěšnost půdních aditiv
pro chemické složení a zádrž vody v půdě.“
Studenti Petr Lachout, Šimon Vančata,
Yurii Krichfalushii a Monika Havlíková
z 3. A a 5. B se zúčastnili tzv. Jaderné maturity. Mohli nahlédnout do provozů jaderné
elektrárny, kam se běžný „smrtelník“ nedostane, absolvovali školení a prošli závěrečnými
testy. Mezi třiceti vybranými studenty z celého kraje se tři z našich studentů dostali mezi
top 5 řešitelů. Šimon Vančata se stal absolutním vítězem a králem letošní Jaderné maturity. Pro Jihočeskou televizi řekl: „Skvělá
zkušenost. Nakoukli jsme do jiného světa.
Rozhodně uvažuji o uplatnění v jaderné elektrárně. Přitom je to docela paradox, jako
malý jsem se jaderných elektráren bál, ale
potom, když jsme se školou Temelín navštívili,
začalo mě to místo fascinovat.“ Studentky
Barbora Příhodová a Štěpánka Štroufová se
zúčastnily TalentAkedemie, třídenní stáže pořádané pro talentované studenty jihočeských
gymnázií, tentokrát v oboru lékařství. Za patronace prezidenta TalentAkademie herce Jiřího Bartošky mohly navštívit specializovaná
zdravotnická oddělení jihočeských nemocnic
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a zúčastnit se operací špičkových odborníků
ve svém oboru.
Za individuálními úspěchy studentů nezůstaly pozadu ani kolektivní výsledky. Státní
maturitní zkoušku konalo v tomto školním
roce 60 studentů ze tříd 4. A a 6. B. Celkem
33 z nich, více jak 50 %, odmaturovalo
s vyznamenáním, což je nejlepší výsledek
v novodobé historii školy. Při slavnostním
předávání maturitních vysvědčení bylo navíc mnoho z nich oceněno za dlouhodobou
pomoc klientům Rolničky. Studenti 2. B
absolvovali srovnávací šetření v matematice
a českém jazyce organizované Českou školní
inspekcí mezi téměř 50 tisíci stejně starými
studenty z gymnázií a základních škol celé
České republiky. V českém jazyce dosáhli
naši studenti o 13 % lepší výsledky, než byl
celorepublikový průměr. V matematice byly
výsledky našich studentů dokonce o 17 %
lepší než republikový průměr.
Velkou pozornost věnuje gymnázium
i podpoře nadaných studentů v oblasti sportu.
Jakpak by ne, když sama vyučující tělesné výchovy Lenka Vandasová na letošním mistrovství světa v raftingu v Bosně
a Hercegovině získala se svým družstvem
celkem 4 tituly mistryně světa. Student
Hynek Míka z 3. B získal v kategorii mladších dorostenců čtyři mistrovské tituly ve
sjezdu na divoké vodě a byl členem juniorského družstva ČR na Mistrovství Evropy v Bosně. Studentka Tereza Koubová
z 2. B byla členkou vítězného týmu v softbalu hráček do 15 let na Mistrovství Evropy
v Nizozemsku. Karolína Dvořáková z 3. B
se stala dvojnásobnou juniorskou mistryní
ČR v jezdeckém sportu. Anna Hrdinová
z 2. B vybojovala ve své kategorii titul
mistryně ČR v cyklokrosu. Adéla Pánková
z 1. B je členkou mistrovského mužstva
mladých hokejistek z neoficiálního Mistrovství Evropy v Maďarsku. Veronika Nývltová z 1. B dosahuje výborných výsledků
v disciplínách moderního tance, Veronika
Gajdolínová zase v disciplínách drezúry koní.
Výčet úspěchů našich studentů není jistě

V září bychom také po několikaleté odmlce
rádi uspořádali zahradní slavnost pro děti,
rodiče a partnery školy, která by měla být
jakýmsi slavnostním otevřením nově vybudovaných částí. Moc se těšíme na společné
setkání.

úplný. Stejně tak cenné, a mnohdy ještě
cennější, mohou být i nepatrné a většině
zraků skryté úspěchy. Důležité ale je, aby
všichni studenti byli dobře připraveni
ke studiu vybraného oboru vysoké školy
a aby měli dobrý základ do života. Z letošních
170 zájemců o studium na Gymnáziu
v Soběslavi bylo do prvních ročníků přijato
60 uchazečů.
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Za kolektiv
RC Sobík
Iva Čejková
Milé rodiny, rády bychom Vás pozvaly
na Den otevřených dveří, který
se koná v sobotu 3. září od 9.30 do 16
hodin. V rámci tohoto dne budete mít
možnosti si prohlédnout naše prostory
a seznámit se s jednotlivými lektory,
které pro Vás budou vytvářet ve
školním roce 2022/2023 program.
V 11.30 a ve 12.30 bude také ukázka pohybových hrátek a cvičení pro maminky,
abyste se mohly podívat, jak takové cvičení u nás vypadá. V rámci tohoto dne
se můžete zapsat na jakékoliv nabízené
aktivity, a tím si zajistit místo na programu.
Jako novinky v programu naleznete
Tvořivou hernu pro děti od 2-3 let, kdy
pod vedením průvodce budou děti
tvořit, experimentovat a hrát si, dále
aktivitu pro děti od 4 do 7 let Objevujeme svět i samy sebe, kdy děti prakticky provedeme objevováním přírody
a tajemstvím zázraků lidského těla.
Bude to kroužek plný pokusů, cvičení,
ale i první pomoci a vaření. Zkrátka
vše, co by každý člověk měl dělat pro
zdraví své i okolí. Cvičení pro maminky,

čas pro maminky i cvičení pro pohodu
je program, kde pomáháme maminkám,
aby zvládly rodičovství s nadhledem
a v pohodě. Budeme cvičit, sdílet, meditovat, smát se nebo plakat, jednoduše vše, aby se maminky cítily fyzicky
i psychicky dobře, protože když se tak
cítí maminky, jsou v klidu i děti.
I když se všude zdražuje, náš ceník se
na další školní rok nemění. Na program
lze koupit zvýhodněné permanentky,
nebo platit jednorázově. Moc se na Vás
těšíme a přejeme všem klidný vstup do
nového školního roku.
Nástin nového programu na školní rok 2022/2023, změna programu vyhrazena, definitivní
podoba se totiž ještě rýsuje.
Po

15.00 - 16.00
16.00 - 17.00

Cvičení pro maminky (Iva)
Čas pro maminky (Iva)

Út

9.00 - 9.45
10.15 - 11.00
14.30 - 17.30

Pohybové hrátky I (Lucie)
Pohybové hrátky II (Lucie)
Volná herna (Vendula)

St

8.30 - 11.30
14.30 - 17.30

Volná herna (Petra)
Volná herna (Vendula)

Čt

10.00 - 11.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00

Tvořivá herna (Bára+ Iva)
Objevujeme svět i samy sebe (Iva)
Cvičení pro pohodu (Iva)

Pá

Individuální akce

Prázdninové ohlédnutí se Soběslavským Ráčkem

Za Soběslavský Ráček Dana Moravcová

Dne 25. 6. jsme přijali pozvání na VII. setkání rodáků a přátel obce Novosedly nad
Nežárkou, Kolence, Mláka, Jednoty a na
110. výročí založení školy a svěcení nové
hasičské zbrojnice. Přivítal nás starosta
obce pan Mgr. Filip Mencl, který nás provedl obcí. Následně jsme předvedli naše
vystoupení, které bylo oceněno velkým
potleskem, a děti pro velký úspěch přidaly
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ještě pár písní. Všichni jsme se zapsali do
místní kroniky a byli odměněni dobrým
obědem.
Dne 4. 7. a 5. 7. jela část souboru Soběslavského Ráčka reprezentovat Jihočeský kraj
– Soběslav na Dny dobré vůle na Velehradě. V pondělí 4. 7. jsme se zúčastnili
Modlitby za vlast a v úterý 5. 7. mše na
počest sv. Cyrila a Metoděje. Setkali jsme
se s představiteli obce i zástupci jiných
krajů, zástupci vlády, poslanecké sně-

movny i senátu a také se zástupci církve.
Výlet to byl opravdu krásný. Soběslav
a Soběslavská Blata jsme reprezentovali
v plné parádě. Děkujeme MVDr. Marii
Vrankové za podporu a pomoc.
Dne 16. 7. soubor zahájil 27. mezinárodní
festival dechových hudeb Kubešova
Soběslav. Vystoupení s názvem Kudy tudy
cestička se nám povedlo a úspěšně zahájilo
letošní ročník.

www.musobeslav.cz
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Dětský folklorní soubor
Soběslavský Ráček zve
nové členy do svého kolektivu

Za Soběslávku
Kateřina Růžičková
a Zdeněk Kozlíček

Začínáme 7. 9. 2022.
Zkoušky probíhají každou
středu od 15.30 do 16.30
v kulturním domě
S sebou: pohodlné boty
vhodné k pohybu, děvčata sukýnku.
Těšíme se na Vás!

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA
BURZU A TRHY

4. 9. 2022

od 7 do 9:30 hod.
do areálu chovatelů

k nákupu drobného zvířectva, farmářských
produktů a chovatelských potřeb.

Vino et verbum

Na září jsme pro Vás v Soběslávce připravili hned dvě autorská čtení.
V pátek 2. 9. od 18 hodin se sejdeme
s Janem Trachtou. Tento dětský chirurg
byl na mnoha misích s Lékaři bez hranic
- v Africe, Asii, Střední Americe, za válečných konfliktů, po přírodních katastrofách, zažil obléhání islámským státem
a mnohá jiná dobrodružství. O svých zkušenostech vypráví poutavě a s humorem.
V roce 2013 napsal knihu Tichý dech,

UČENÍ VENKU - WORKSHOP 27. 9. 2022
8,30 – 12,30 hodin
Za tým Labyrintu vzdělávání Kateřina Růžičková
Zveme všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět, jak a co všechno se dá učit venku, na
první workshop s Tomášem Smržem, který vede Ekocentrum Cassiopeia v Českých
Budějovicích. Workshop bude probíhat venku, začneme v parku u sv. Marka a na druhou část přejdeme k venkovní učebně u školy E. Beneše. Účast zdarma. Přihlašujte se na
www.labyrintvzdelavani.cz.

Podzimně zimní sezóna
Za sbor Hana Žvachtová, sbormistryně
Měsíc září je pro děti a jejich rodiče vždy
spojen s koncem prázdnin a začátkem něčeho nového, nového školního roku, nových očekávání. Stejně tak i pro smíšený
pěvecký sbor Novita je měsíc září pokaždé
novým začátkem.
V září se Novita začíná učit repertoár pro
„Podzimně zimní sezónu“, repertoár bohatý nejen na vánoční písně a koledy, na které
se každý z nás moc těší, ale i na současnou
populární tvorbu.
A tak zde vidím obrovskou příležitost pozvat všechny z Vás, kteří byste rádi vyzkoušeli něco nového, pro všechny, kdo

Jaroslava
Kohoutová

Zájmové kroužky
Zápis do zájmových kroužků se bude konat
od 1. do 26. 9. 2022 osobně v DDM. Zapsání do kroužku proběhne po vyplnění
přihlášky a uhrazení zápisného. Přihlášku
do zájmového kroužku lze vyplnit také
elektronicky na našich webových stránkách www.ddmtabor.cz, poté Vám bude
na uvedený e-mail zaslán příkaz k úhradě
zápisného. Uvedená výše zápisného u jedwww.musobeslav.cz

za kterou obdržel cenu Magnesia litera.
V úterý 20. 9. 2022 pak od 18 hodin bude
Petr Stančík číst ze svého nového románu Pravomil aneb Ohlušující promlčení
inspirovaného skutečným příběhem
válečného hrdiny.
Petr Stančík je dobře známý spisovatel,
proslavený nejen oceněným románem
Mlýn na mumie (Magnesia litera 2015),
nebo zpracováním příběhu o legendárním
Pérákovi z válečných let v Protektorátu,
ale i dětskými příběhy Jezevce Chrujdy,
které se dostaly až na televizní obrazovky
v podobě oblíbených večerníčků.
Obě setkání s literaturou proběhnou již
tradičně před kostelem sv. Víta. V případě
deště v kostele.

hledáte zajímavého „koníčka“, chtěli
byste si vyzkoušet zpívání s naším sborem a poznat partu správných lidí. Pak
se přidejte v září k nám.
Naše zkoušky budou probíhat od 6. 9.
každé úterý od 19,00 hodin do 21,00
hodin v Domě dětí a mládeže, Na Pršíně
27/28 v Soběslavi. Tak neváhejte a přijďte
mezi nás, budeme se těšit na každého, kdo
k nám zavítá.
A pokud ještě někdo rozmýšlí, zda se
k nám připojit, nebo jste nestihli náš jarní
koncert v Soběslavi, srdečně všechny zvu
na koncert NOVITY, který se uskuteční
v Komunitním centru Roudná ve stej-

nojmenné obci ve středu 28. 9. od 18,00
hodin u příležitosti státního svátku.
Můžete nás také najít na webových stránkách: novitasob.webnode.cz, kde jsou veškeré novinky o sboru, kontakty, termíny
koncertů, videonahrávky atd.

notlivých kroužků je na celý školní rok.
Činnost zájmových kroužků bude zahájena
26. 9. 2022 a ukončena 9. 6. 2023. V případě, že člen zájmového kroužku přestane
docházet do DDM na základě vlastního
rozhodnutí, se zápisné nevrací. Pokud má
dítě v daném školním roce zaplaceny dva
zájmové kroužky, může uplatnit slevu 200
Kč na každý následující kroužek. Členové zájmových kroužků mají slevu na akce
a letní tábory ve školním roce 2022-23
pořádané DDM. Nabídku jednotlivých
zájmových kroužků a termíny konání
najdete na našich webových stránkách
www.ddmtabor.cz, pobočka Soběslav.
Foto: archiv
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Dětský folklorní soubor Zvonek
Kolektiv souboru
Soběslavská chasa mladá oznamuje, že od září zakládá jako svou
součást dětský folklorní soubor
Zvonek a nabízí tak možnost dětského kroužku. Cílem nově vzniklého dětského folklorního souboru
Zvonek je všestranný rozvoj dětí
– ať už pohybový, hudební, dramatický nebo i obecně kulturní.
V dětském folklorním souboru
Zvonek budou děti vedeny zábavnou a hravou formou k poznání
a zpěvu dětských lidových písní,
osvojení základních kroků lidových tanců (s ohledem na věk dětí),
poznání a praktickému vyzkoušení
mnohých tradic, seznámení s lidovým oděvem – krojem a k přípravě
na vystoupení pro veřejnost.

Zvonek je otevřen pro všechny děti
od čtyř let. Pravidelné zkoušky
se budou konat každý čtvrtek od
16:30 v Kulturním domě města
Soběslavi (vstup zadním vchodem). S sebou si děti vezmou měkkou pohodlnou obuv (cvičky), pití,
dívky mohou mít s sebou sukýnku.
Případné dotazy směřujte na
e-mail: chasamlada@gmail.com,
facebook: Dětský folklorní soubor
Zvonek nebo se přijďte zeptat na
některou ze čtvrtečních zkoušek.
Kontaktní osobou dětského souboru je Mgr. Eva Kazdová, která je
dlouholetou členkou Soběslavské
chasy mladé.
První zkouška se koná už ve čtvrtek 8. září 2022. Tak neváhejte
a přijďte se nezávazně podívat!
Těšíme se na Vás!

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
Za OO PČR Soběslav, za využití zpravodajství por. Bc.
Lenky Pokorné, pprap. Jana Štecová
(červenec 2022)
Dne 8. července po 16. hodině došlo na silnici
č. I/3 v Soběslavi ke smrtelné dopravní nehodě. Řidič (nar. 1953) osobního automobilu značky Citroen jel ve směru od Veselí nad Lužnicí a směřoval
do centra Soběslavi. Náhle přejel do protisměru
a narazil do reklamního panelu benzínové čerpací
stanice u hlavní silnice. Na místo dorazily všechny
složky IZS. I přes veškerou snahu záchranářů řidič svým zraněním následně podlehl. Ve vozidle
jel sám. Přesné příčiny a okolnosti této tragické
dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

•

•

Pozor na podvodné SMS zprávy! 15. července
přijali soběslavští policisté oznámení, které se týkalo internetového podvodu. Sedmatřicetiletá žena
otevřela odkaz v zaslané SMS zprávě, která ji informovala o přeplatku na dani. Po kliknutí na odkaz se
zobrazila webová schránka České pošty, kde byla
uvedena částka, která jí bude vrácena na daních,
s možností výběru banky, kam jí budou peníze zaslány. Po výběru banky se otevřely stránky internetového bankovnictví, kde vyplnila přihlašovací
údaje ke svému účtu. V zápětí z něj odešlo téměř
200 tisíc korun. Případ si převzali kriminalisté. Jedná se o nový trik podvodníků, tzv. Smishing. Citlivé
údaje jako rodná čísla nebo přístupová hesla k bankovním službám lákají prostřednictví SMS zpráv.
Pokud v návaznosti na popisované jednání přijdete o peníze na účtu, řešte vše obratem s bankou, která může v některých případech peníze
ještě zachránit. Pokud je vám způsobena škoda,
oznamte to také Policii ČR.

Tábor v Dírné
Šárka Macháčková
Ve dnech od 10. do 17. 7. 2022
proběhl po dvouleté pauze, způsobené covidovou pandemií letní
tábor v Dírné pořádaný ZŠ Komenského.
Týden plný zábavy, her a cestování po světě byl pro 60 dětí. Děti si
vyzkoušely spousty nejrůznějších
aktivit. Zachraňovaly začarovaný
les, luštily tajenky, hledaly poklady,
viděly, jak se cvičí agility se psem,
vyzkoušely si řídit traktor, střelbu
ze vzduchovky.
Pořádali jsme karneval a bublifukovou show, během které mohly děti
i celé oddíly ukázat svůj talent.
Všichni si vyzkouseli, jaké by to
bylo být hasičem při zásahu, a jako
třešinku na dortu nám hasiči připravili tolik oblíbenou vodní skluzavku. Byli jsme na celodenním

výletě ve vojenském areálu v Bechyni, kde si děti zkoušely, co vše
musí znát, umět a zvládnout voják
„profík". Nachodili jsme spousty kilometrů, když jsme se byli
podívat na cvičené dravce v nedaleké vsi Samosolech nebo na nákupu
v Dírné. Tělo si všichni protáhli při
sportovní olympiádě a při táborové pouti nakoupili za vysoutěžené
táborové peníze spousty drobností.
Vyšlo nám skvělé počasí a celkově se tábor povedl. Všichni
účastníci odjížděli domů s medailí za celotáborovou hru, a věříme,
že i s krásnými vzpomínkami
na týdenní stanové dobrodružství
na louce pod břízami.
Velké díky patří sponzorům, zejména EG.D, Fontee Veselí nad
Lužnicí, rodině Hákově, panu Vackovi za dovoz dřeva a dalším.

Přátelé obce Zálší a Klečaty Vás zvou na 6. ročník

Festivalu malých dechových hudeb

3. 9. 2022

do sálu pohostinství v Zálší od 13 hodin.
•
•
•
•
•
•
•

Zahrají:
Živelná pohroma – Domov svaté Anežky
Týn n.Vltavou – pod vedením Martiny Černé
Malá Netolička – pod vedením Michala Veselého
Blaťácká pětka – pod vedením Jaroslava Broma
K Club – pod vedením Jana Hatáka
Bohdalka – pod vedením Jiřího Pavla
Hartmanická muzika – pod vedením
Martina Kubíčka
Mažičanka – pod vedením Františka Slípky
Vstupné obvyklé, občerstvení zajištěno.
Změna programu vyhrazena.
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PORTA APERTA
(brány dílen, farem a výroben dokořán)
tým Toulavy
V sobotu 17. 9. 2022 se bude konat druhý
ročník dne otevřených dílen, farem a výroben certifikovaných produktů.
Akce PORTA APERTA otevře brány téměř
šedesáti řemeslných dílen, zemědělských farem a výroben potravin či nápojů po celé České
republice, které spojuje to, že v nich vyráběné
produkty byly oceněny některou z regionálních
značek kvality. V Toulavě je to označení „TOULAVA regionální produkt“. V Toulavě můžete
navštívit:
•

Včelařství Romana Punčochářová
(Nádražní 222, 391 75 Malšice)
Otevřeno po celý den.

Seznámíte se nejen s životem včel a medem, ale
dozvíte se i o tom, jak se vyrábějí svíčky ze včelího vosku, a budete si to moci i sami vyzkoušet. (www.vcelikralovna.cz, tel. 603 523 103,
FB@Včelí královna)
•

Kulturní dům Veselí nad Lužnicí – září 2022
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.
•
Sobota 3. září
VESELSKÁ OZVĚNA 2022 – RAJSKÁ
ZAHRADA V ZRCADLE KOMORNÍ
HUDBY
Komorní těleso Piacere Musicale a jeho hosté. Kostel Nanebevzetí Panny Marie Modrá
Hůrka od 19 hodin, vstupné: dobrovolné.
•
Úterý 13. září
LISTOVÁNÍ – ROGER KROWIAK
– kolektiv autorů
Slovenská bondovka, psaná stylem druhořadého zámořského autora, ve které agent Roger
Krowiak, bratr slavného Jamese, muž s ocelovými svaly, nebesky vysokou inteligencí a neodolatelným šarmem, připlouvá do stověžaté
Bratislavy, hlavního města Polska. Zaplétá

se do složité hry a stihne přitom poznat čtyři
nejkrásnější ženy světa. Víceúčelový sál KD
od 18:45 hodin, vstupné: 120 Kč.
•
Sobota 17. září
BURZA
Přijďte si prodat oblečení, které se Vám již
nelíbí, ale někomu jinému třeba udělá radost.
Stoly Vám půjčíme a poplatek za prodejní
prostor bude 100 Kč.
Velký sál KD, prodejní doba od 9 do 12 hodin, sraz pro prodávající v 8 hodin, rezervace
stolů a další informace na info@kd-veseli.cz
nebo 603 495 985, 381 581 155.
•
Pátek 30. září
ALPSKÝ VEČER PROVONĚNÝ SÝRY
Sál KD od 19 hodin, vstupné: 480 Kč, nutná
předchozí rezervace.

inzerce

Kytkofarma manželů Vrhelových
a barvení šátků Atelier Herba
Incognita Petry Kulhánkové
(Chabrovice 1, 392 01 Skopytce)
Otevřeno 10:00 - 17:00 h.

Navštívíte zahradu, kde si květiny pro své
kytice manželé Vrhelovi sami pěstují. Na přivítanou vám v případě příznivého počasí krátce po 10. hodině na návsi před Kytkofarmou
soubor Plánský Lužničan předvede svou
Českou besedu.
(toulava.cz/kytkofarma, tel. 724 201 160,
FB@Kytkofarma, toulava.cz/herbaincognita,
tel. 603 885 440)
Mapu, seznam všech míst a další informace
na www.porta-aperta.cz. Změny programu nejsou vyloučeny. Více info na tel. 770 779 401,
e-mail: info@toulava.cz.

SOKOLOVNA SOBĚSLAV
TJ Spartak Soběslav, Nová 401/II
INFO a PŘIHLÁŠKY:
WWW.TSLUCIE.CZ
tslucie@email.cz

www.musobeslav.cz
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Oslavy 100 let házené
se vydařily
Za oddíl házené Lukáš Kotrba
V sobotu 6. 8. proběhly oslavy 100 let házené v Soběslavi. Již kolem poledne se začali scházet pozvaní hosté. Ve 13 hodin začal program úvodním zápasem mládeže. Následovala utkání místních odchovanců žen
a mužů. Všechny tyto zápasy bravurně rozhodcoval p. Kunc. Poté vše
vyvrcholilo mezistátním přátelským utkáním mezi týmem Dukly Praha
a týmem MŠK Povážská Bystrica.
K tomuto výročí byla vydána pamětní kniha. Touto cestou bychom chtěli
poděkovat panu Petru Lintnerovi a panu Luboši Tíkalovi, kteří se velkou
měrou podíleli na vzniku této publikace. Velké díky patří také všem sponzorům, kteří umožnili vznik knihy a hlavně uskutečnění celých oslav.
V neposlední řadě bych chtěl též poděkovat všem, kteří se postarali
o přípravu a bezproblémový průběh celého svátečního dne.

Foto: Luboš Tíkal

Dobroběh 2022
tým Diakonie ČCE Rolnička
Poběžte s námi 17. 9. 2022 pro dobrou
věc a podpořte činnost našeho dobrovolnického centra.
Stejně jako v předchozích letech pro
vás ve spolupráci s vojáky z 42. mechanizovaného praporu z Tábora připravíme několik tras:
- klasický běh (6,7 km)
20

- army trasa s překážkami (6,5 km)
- dětská klasika i army (400 - 800 m)
- pěší trasy
On-line registrace je spuštěna od pátku 1. července do čtvrtka 15. září do
24:00. V případě volné kapacity bude
možné se registrovat i na místě, startovné však bude v tomto případě vyšší.
Podrobné propozice závodu, informace
o trasách, časový harmonogram i link
na on-line registraci najdete na webových stránkách Dobroběhu: dobrobeh.
rolnicka.cz.

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS
ZÁŘÍ 2022
Program sportovišť TJ Spartak na:
spartaksobeslav.isportsystem.cz
4. 9.
11. 9.
18. 9.
25. 9.

14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45

www.musobeslav.cz
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8. ročník Balaton IBCC 2022
V termínu 24. 4. – 30. 4. se konala další
úspěšná výprava soběslavských rybářů.
Po třech letech se legendární kaprařský
závod na „maďarském moři“ vrátil do jarního termínu a Carp servis se na toto klání
vypravil ve dvou týmech, kdy po pečlivých zimních přípravách náš tým v sobotu
23. dubna 2022 v jednu hodinu ráno vyrazil do maďarského Tihany ve složení Aleš
Václavík, Milan Trešl a Martin Nechutný,
s přáním uspět v této soutěži a nasbírat další zkušenosti v tak velkých závodech. Při
výběru nástrah (boilies, pasty, POP atd.)
jsme ze širokého výběru příchutí zvolili
satana, mrtvého korýše a k tomu sladkou
příchuť jahody.
Pro letošní ročník se k losu přihlásilo 240
týmů ze 17 států světa a los našemu týmu
přiřkl lovné místo 65 na severní straně jezera u města Balatongyorok, kam jsme se
po problémech s autem přesunuli v neděli kolem deváté hodiny. Po příjezdu jsme
měli do startu (12 hodin) plné ruce práce
s přípravou týdenního zázemí. Celý závod pro náš tým se nesl ve znamení plném
výkyvů a zvratů jak ve výsledcích, tak ve
změnách počasí. Hned při startu byl vydán
zákaz vyjíždění člunů na vodu a při silném
větru se mohlo pouze nahazovat, a tak
jsme nebyli schopni najít místa pro zákrm,
zmapovat náš sektor. K večeru vítr utichl a
do setmění jsme vše dohnali. Během týdne jsme prošli deštěm, sluníčkem, silnou
bouřkou, klidnou hladinou i vlnobitím,
prostě Balaton se ukázal v plné kráse i síle.

o celkové váze 30 060,93 kg. Největší šupinatý kapr vážil neuvěřitelných 32,37 kg,
lysec
25,70
kg
(nové
rekordy
závodu). Náš tým se sedmým místem zapsal váhou
458,06 kg (48 kaprů) s největším úlovkem 20,70 kg
krásným lyscem.

to významném závodě, který proběhne
od 22. do 28. dubna 2023 a pokusit se vybojovat další lepší umístění.

Děkujeme všem, co nás
sledovali v přípravě, ale
hlavně podporovali během
celého závodu. Hnali nás
v těch chvílích závodu, kdy
se úplně nedařilo dopředu.
Při odjezdu domů jsme si
slíbili další účast na tominzerce

Výsledky jsme v průběhu sledovali na
stránkách IBCC, facebooku a TV Fisching
and Hunting. Po prvním vážení bodovaných ryb (pondělí 25. 4. 2022, 8 hodin)
jsme dosáhli úlovku 105 kg a ocitli jsme se
v první trojici závodu. Na předních místech
jsme se pohybovali během celého závodu.
V našem sektoru jsme si hned druhým
dnem zajistili vedení a v součtu pěti nejtěžších ryb jsme se pohybovali v první pětici.
V sobotu 30. dubna v 8 h ráno po ukončení
závodu jsme byli ve střehu, jak vše dopadne po zapsání všech bodovaných ryb. Po
10. hodině nám teprve došlo, že jsme se
zapsali do historie tohoto závodu celkově
sedmým místem, stali jsme se vítězi sektoru. V BIG 5 jsme přišli s chybějcími 27 dkg
o třetí místo a získali tu pomyslnou bramborovou medaili.
Pokud se ohlédnu za celým ročníkem,
patřil mezi velice úspěšné. Byl rozmanitý
v počasí a ryby braly v mnoha částech jezera. To svědčí o číslech ulovených ryb. Celkem se chytlo 3 415 ks bodovaných kaprů
www.musobeslav.cz

21

Inzerce

Řádková inzerce
Prodej
-

Nemovitosti - inrekareality.cz
Prodám betonové obrubníky + plastové kanistry
a barely. Vše levně. Tel. 737 335 096.
Prodám zrekonstruovaný byt 2+1, 57 m2 v ulici
Na Ohradě. Tel. 728 141 476.

Koupě
-

-

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

Koupím garáž v Soběslavi. Tel. 725 302 843.
Koupím garáž v této lokalitě v jakémkoliv stavu. Platím
v hotovosti, převod zařídím, včetně smlouvy a dalších
náležitostí. Za všechny nabídky předem mockrát děkuji.
Nejsem realitní kancelář. Kontakt: 728 598 831.
Koupím byt nebo chatu v Soběslavi. Tel. 776 092 862.

Ostatní
-
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MALÍŘ-NATĚRAČ. Metelec. Tel. 728 987 702.
Sedmdesátník hledá mladší ženu. Tel. 732 763 816.
Nabízím výměnu bytu 2+1 v osobním vlastnictví za byt
1+1 nebo garsoniéru v Soběslavi. Tel. 607 917 936.
Nabízím příležitostné hlídání nemovitostí, např. při
dovolené. Tel. 739 655 255.
Nabízím obstarání nákupu pro seniory, možnost
si popovídat. Tel. 739 655 255.
Muž ve středních letech hledá přítelkyni.
Tel. 739 655 255.
Firma zabývající se produkty na pečení hledá zručné lidi
na lehkou manuální práci - chystání, štítkování a balení
zboží. Brigáda je vhodná i pro důchodce. V případě
zájmu volejte na tel.: 770 195 783

www.musobeslav.cz
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KAMENICTVÍ
Kámen ábor

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

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

OPRAVY A RENOVACE POMNÍKŮ
•
•
•
•

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

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN
• nízká cena
• neomezená životnost

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

VESCE 44, Soběslav

Farma Doňov nabízí
krouhané zelí
a zeleninu
na uskladnění.
Objednávky: 608 379 623

Farma Doňov nabízí
zeleninu na konzervaci např.
rajčata na kečupy a leča,
řepa salátová, kopr, kozí rohy aj.
tel. 608 379 623

SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ

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

Tel. 381 521 169
www.lesysobeslav.cz

www.musobeslav.cz
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Termín uzávěrky inzerce - 10. 9., pište na hlaska@musobeslav.cz.
GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
Tel.: + 420 605 163 108
KANCELÁŘ:
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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