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Dočtete se v tomto čísle:

Červenec v Soběslavi proběhnul opět ve znamení hudby. Začátkem
měsíce Soběslav přivítala významné umělce v rámci koncertů Setkání
s hudbou (více na str. 16). Milovníci dechovky si přišli na své během
koncertu Veselky a Babouků, který letos nahradil mezinárodní festival
dechových hudeb Kubešovu Soběslav. (více na str. 19)
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ZVEME VÁS NA AKCE V SRPNU
Výstavy ve Smrčkově domě:
Lidová architektura a výšivky – výstava lidových výšivek ze sbírky Emílie Fryšové jakožto připomínka 180. výročí narození a 100. výročí úmrtí
této pedagožky, autorky monografie Jihočeská blata a zakladatelky národopisných sbírek muzea, Smrčkův dům, potrvá po celou sezonu.
Jihočeská venkovská architektura – výstava fotografií v komorní galerii
v 2. patře Smrčkova domu, potrvá do konce srpna
Více o výstavách na str. 20
Akce v Soběslavi:
7. 8. Tvary, barvy, pohodlí: nábytek Jitona – vernisáž výstavy
v Rožmberském domě, 17 h
Výstava potrvá od 8. 8. do 30. 9.
4. 8. Vino et verbum – Michal Vrba, městská knihovna, 18 h
8. 8. Rocková plovárna – koncert, zahrají Seven’s, Danger Rock,
Utíkej!, kemp TJ Spartak, 17 h
14. 8.+Vernisáž – Jan Minář – obrazy, Galerie Hláska, 17 h
Výstava potrvá do 19. 9.
21. 8. Loučení s létem - koncert, zahrají Náhodný Výběr, Ovoce,
CoversforLovers a další, TJ Spartak Soběslav, 17 h

ÚŘEDNÍ DNY VZP
Klientské pracoviště v Soběslavi je otevřeno
každé 1. a 3. úterý v měsíci, vždy od 11:30 do
14:30 hodin. (Městský úřad Soběslav – velká
zasedací síň, dveře č. 318 – 3. patro)
4. 8. 2020		
1. 9. 2020		
6. 10. 2020		
3. 11. 2020 		
			
1. 12. 2020 		

18. 8. 2020
15. 9. 2020
20. 10. 2020
17. 11. 2020
(ZAVŘENO)
15. 12. 2020

VEŘEJNÁ WIFI SÍŤ
Využijte službu Infocentrum Soběslav wifi free
na náměstí Republiky, která je určená turistům i místním občanům. Provoz sítě je denně
od 7 do 19 h.

O PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
Upozorňujeme na nově vzniklé stránky k projektu Průmyslová zóna Soběslav. Informace
o plánovaném projektu včetně odpovědí na nejčastěji kladené otázky naleznete na webových
stránkách www.pzsobeslav.cz.
redakce

Zajímavé akce, které proběhnou v září
18. 9. Before party: skupina Jelen – koncert, 21 h
19. 9. Soběslavské slavnosti, nádvoří Rožmberského hradu, (více na str. 15)

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

Středa 12. 8. a 26. 8.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

13. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 25. června 2020.
Usnesení č. 13/185/2020
Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy města Soběslavi, s. r. o., za rok
2019 dle zprávy předložené jednatelem
SMS, s. r. o., p. Vladimírem Faladou.
Kladný výsledek hospodaření SMS,
s. r. o., za rok 2019 ve výši 183.372,74
Kč bude rozdělen následujícím způsobem: 9.168,64 Kč do rezervního fondu,
90.558,79 Kč do sociálního fondu
a zbývající část, tj. 83.645,31 Kč, na
úhradu ztráty z minulých let.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Správy města Soběslavi, s. r. o., na
rok 2020 v předloženém znění.

Usnesení č. 13/191/2020
Rada města na základě poptávkového řízení souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou DK
Dvořák, s.r.o., Roudná, na akci „Obnova
kapličky v Chlebově“ za cenu 193.050 Kč
+ DPH.

Usnesení č. 13/188/2020
Rada města souhlasí s pokračováním
přípravy akce „Nástavba Senior-domu
Soběslav“ dle návrhu předloženého pracovnicí kanceláře tajemníka MěÚ Ing.
Hanou Petrů.

Usnesení č. 13/196/2020
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem
Soběslav a firmou Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav, ze dne 5. 3. 2020,
kterým se prodlužuje termín dokončení
akce „Oprava komunikace Mrázkova,
Soběslav“ do 30. 6. 2020 a navyšuje se celková cena díla o dodatečně zadané práce
z 313.056,19 Kč na 347.805,11 Kč + DPH.
Usnesení č. 13/197/2020
Rada města na žádost ředitelky Mateřské školy Soběslav, Nerudova 711,
Bc. Evy Kuklové souhlasí s podáním žádosti o dotaci – ŠABLONY III
a případným předfinancováním projektu
z rozpočtu mateřské školy.

Usnesení č. 13/186/2020
Rada města ukládá realizovat usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 24. 6. 2020.
Usnesení č. 13/187/2020
Rada města na základě výsledku výběrového řízení organizovaného Základní školou Soběslav, Komenského 20, souhlasí
s uzavřením smlouvy mezi ZŠ a firmou
Karel Vávře, Lomnice nad Lužnicí, na dodávku IT techniky pro realizaci části projektu IROP „Rekonstrukce multimediální
učebny v ZŠ Soběslav, Komenského 20“,
za cenu 693.144 Kč včetně DPH.

IROP „Rekonstrukce
multimediální učebny
v ZŠ Soběslav, Komenského 20“, za cenu
598.928,41 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 13/192/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Andreou Junkovou, Čečelice, na výkon autorského dozoru při realizaci akce „Předprostor
škol v Soběslavi“.
Usnesení č. 13/193/2020
Rada města souhlasí na návrh bytové
komise s přenecháním městského bytu na
adrese Soběslav, Soběslav II, Kadlecova
čp. 306, velikosti 1+0, do nájmu Milušce
Strejčkové.

Usnesení č. 13/189/2020
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.

Usnesení č. 13/194/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav
a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, v souvislosti s realizací akce
„Soběslav: V Paloucích 6RD“ na pozemcích p. č. 2103/464, 2103/468 a 2103/469
v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví
města.

Usnesení č. 13/190/2020
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo č. 841/TD/HC/2020
/15 mezi městem Soběslav a firmou Strabag,
a.s., Praha, k zakázce „Oprava chodníků
Soběslav 2020 - 1. etapa“ v části III. odst.
4), týkající se změny režimu platby DPH.

Usnesení č. 13/195/2020
Rada města na základě výsledku výběrového řízení organizovaného Základní školou Soběslav, Komenského 20, souhlasí
s uzavřením smlouvy mezi ZŠ a firmou
Spilka a Říha, s.r.o., Soběslav, na dodávku
stavebních prací v souvislosti s projektem

USNESENÍ
10. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 24. června 2020
ZM 10/067/2020
Zastupitelstvo města:
1) Schvaluje změnu rozpočtu města
Soběslavi – Rozpočtové opatření č. ZM
2/2020 – v předloženém znění.
2) Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy s TJ Spartak Soběslav, z.s., na
poskytnutí dotace ve výši 700.000 Kč.
ZM 10/068/2020
Zastupitelstvo města ukládá radě města
jednat s petičním výborem a dále informovat na příštím jednání zastupitelstva města
o jednání s petičním výborem a investorem
„Průmyslové zóny Soběslav“.

Pozn. redakce:

Zasedání zastupitelstva města může
veřejnost zhlédnout prostřednictvím
videozáznamu na FB profilu infocentra, zvukový záznam a zápis čtenáři naleznou na www.musobeslav.cz
/urad/dokumenty/usneseni-zastupitelstva-mesta.
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Obnova kašny sv. Floriána
na náměstí Republiky
V rámci Programu regenerace městské památkové zóny Soběslav budou
provedeny restaurátorské práce na
kašně se sochou sv. Floriána.
Barokní žulová šestiúhelná kašna byla
zhotovená v roce 1724 kameníkem
Gotfriedem Ohnesorchem. Na 125 cm
čtyřbokém žulovém podstavci stojí pozlacená pískovcová socha sv. Floriána.
Socha je v nadživotní velikosti, vysoká
cca 240 cm. Autorem sochy z roku 1708
je Josef Antonín Koranda z Německého
Brodu. Sv. Florián je zobrazen v tradičním ikonografickém pojetí. V současné
době je kašna včetně sochy pokryta mechem a zčernalými krustami. Na kašně
i soklu se objevují spáry. Zlacení na
soše je zašlé, místy chybí. Povrchová
modelace jeví známky poškození. Doplňované plomby se začínají uvolňovat.
Kovový hrot kopí zcela chybí.
Restaurátor s licencí odborně provede: očištění od biologických nánosů
a korozních krust, odstranění nevyhovujících předchozích vysprávek

(cementové plomby časem narušují
kámen), plastické doplnění modelace
a chybějících detailů umělým kamenem, vyspravení spár, očištění a nátěr
železných kotev, lokální barevné retuše, hydrofobní petrifikace, doplnění
nového hrotu kopí a zlacení plátkovým
zlatem.
Obnova sochy sv. Floriána, patrona hasičů, by měla být dokončena do konce
října 2020. Restaurátorské práce jsou
hrazeny Ministerstvem kultury z dotačního Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských
památkových zón.
Ing. arch. Dagmar Buzu

Městský rozhlas
v Chlebově
a Nedvědicích
Na základě zájmu občanů obou městských
částí Chlebova a Nedvědic byla v minulém
týdnu dokončena instalace městského rozhlasu v těchto obcích. Rozšíření rozhlasu
za necelých 300.000 Kč umožňuje hlášení
na celém území města Soběslavi, Chlebova
i Nedvědic, ale také pouze hlášení v těchto
městských částech.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ

NEZAMĚSTNANOST NA SOBĚSLAVSKU K 30. 6. 2020

V měsíci červnu 2020 došlo
v
rámci
mikroregionu
Soběslavsko k poklesu podílu nezaměstnaných osob
(z hodnoty 2,52 % v měsíci květnu 2020) na 2,44 %.
K 30. 6. 2020 bylo v evidenci
ÚP 221 nezaměstnaných, z toho
bylo 120 žen, což je 54,3 %
z celkového počtu uchazečů
a 29,4 % uchazečů je starší 50
let. Z hlediska vzdělanostního
je nejvíce uchazečů vyučených
– 38,9 %. V evidenci delší než
6 měsíců je 24,9 % uchazečů.
V průběhu června 2020 bylo
nově zaevidováno 33 uchazečů o zaměstnání. Z evidence
v červnu 2020 odešlo celkem
40 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči).
V rámci mikroregionů okresu
Tábor má Soběslavsko nejnižší podíl počtu nezaměstnaných osob. Naopak nejvyšší
podíl nezaměstnaných osob
je na Jistebnicku (3,52 %).

K 30.6.2020 nabízeli zaměstnavatelé ze Soběslavska 350
volných pracovních míst. Na
jedno pracovní místo tak připadá 0,63 uchazečů o zaměstnání.
Ze strany zaměstnavatelů byl
v červnu 2020 největší zájem
o dělnické profese a pomocné
manipulační pracovníky. Trh
práce ovlivňují kromě aktuální
situace také sezonní činnosti,
které jsou již v plném proudu.
Začíná se tak projevovat fakt,
že v souvislosti s uvolňováním
ochranných opatření dochází
k obnově ekonomických akti-

Název obce
Soběslav

vit v gastronomii, hotelnictví,
ve službách, v dopravě apod.
Přestože do evidence uchazečů
o zaměstnání přichází v současné době více lidí než před
pandemií COVID-19, právě
s rozjezdem sezonních prací
řada nezaměstnaných naopak
nastupuje do zaměstnání.
Nejvyšší podíl nezaměstnaných
osob tj. počet dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku
15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku je v obci Hlavatce
(4,56 %), nejnižší podíl nezaměstnaných osob na Soběslav-

Počet.
obyvatel
ve věku
15-64 let

Podíl nezam.
osob
k 30. 6. 2019
v%

4232

1,42

sku je naopak v obcích Komárov a Třebějice (0 %). Katov,
Klenovice, Komárov, Sedlečko
u Soběslavě, Tučapy, Vesce
a Zvěrotice jsou obce, u kterých došlo v porovnání s předchozím rokem k poklesu nezaměstnanosti. V obcích Mezná
a Třebějice zůstal podíl nezaměstnaných osob na stejné
úrovni, u ostatních obcí došlo
k nárůstu nezaměstnanosti.
Ing. Jana Dvořáková,
vedoucí oddělení kontaktního
pracoviště ÚP ČR

Počet
uchazečů

Počet
dosažitel.
uchazečů

Podíl nezam.
osob
k 30. 6. 2020
v%

127

120

2,84

Mikroregion
8267
1,36
221
202
2,44
Soběslavsko
Podíl nezaměstnaných v různých obcích mikroregionu Soběslavsko naleznete na www.musobeslav.cz/Městký úřad/Informace ve zprávě s názvem Nezaměstnanost na Soběslavsku
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Závěr zjišťovacího řízení
Krajský úřad došel k závěru, že plánovaný záměr „Průmyslová zóna
Soběslav“ může mít významný vliv na
životní prostředí a bude dále posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném
znění.
V uplynulých měsících jsme se v Soběslavské hlásce věnovali plánovanému záměru v průmyslové zóně v Soběslavi, který
předložila společnost EXPRIN Property
s.r.o. (dále jen EXPRIN) zastupující investora Ing. Jiřího Tomeše.
Uvedený záměr prošel na přelomu května
a června zjišťovacím řízením vedeným
Krajským úřadem Jihočeského kraje, jehož cílem bylo určit, zda může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Do 11. června k němu zasílali
písemná vyjádření jak odborníci, tak veřejnost. Na základě informací uvedených
v Oznámení záměru krajským úřadem
(s odkazem na možnosti seznámit se na
webových stránkách s danou dokumentací vypracovanou Ing. Hanou Peškovou)
obdržel správní orgán písemná vyjádření
dotčených územních samosprávných celků, dotčených orgánů státní správy, veřejnosti a dotčené veřejnosti včetně petice. Na
základě uvedených písemností a provedeného zjišťovacího řízení došel krajský úřad
k závěru, že záměr může mít významný
vliv na životní prostředí a bude dále posouzen dle zákona. Záměr proto projde
procesem tzv. „velká EIA“ tj. bude posuzován v rozsahu celého zákona.
Společnost EXPRIN je na základě daného závěru povinna v následujícím období

předložit krajskému úřadu k projednání
přepracovanou a doplněnou dokumentaci s ohledem na vlivy záměru na životní
prostředí, jelikož je potřebné se vypořádat
se závažnými připomínkami. Při vypracování dokumentace bude kladen důraz
na konkrétní oblasti, které jsou v závěru
zjišťovacího řízení vyjmenovány. Celé
znění dokumentu „Závěr zjišťovacího řízení“ si mohou čtenáři přečíst na odkazu
www.musobeslav.cz/urad/informace ve
stejnojmenné zprávě.
Jednatel spol. EXPRIN Petr Prokop k tomu
uvedl: „Ze závěru krajského úřadu vyplývá
pro investora celá řada úkolů k vypracování či dopracování. U projektů obdobné
velikosti je to obvyklý postup. Investor
musí opravit a doplnit dokumentaci pod-

le rozhodnutí krajského úřadu a znovu ji u
něj podat. Dále krajský úřad svolá veřejné
projednání, ze kterého vznikne zápis. Poté
si zadá vypracování oponentního posudku
EIA, který zapracuje i relevantní připomínky z veřejného projednání. Následně vydá
rozhodnutí, zdali je podaná dokumentace
v souladu se závěry oponentního posudku
a dle zjištěných skutečností vydá konečné
rozhodnutí. Odhadujeme, že celý proces
bude trvat minimálně osm měsíců, spíše
déle. Kromě veřejného projednání v rámci „velké EIA“ chceme projekt představit
i veřejnosti, a to v průběhu měsíce září“.
Město Soběslav se k záměru a procesu EIA
vyjadřuje v článku Jednání rady města
k projektu Průmyslová zóna Soběslav.
redakce ve spolupráci s OŽP Soběslav

Jednání rady města k projektu Průmyslová zóna Soběslav
Dne 7. července 2020 se rada města na
svém jednání sešla se zástupci společnosti
Exprin Property, která v Soběslavi připravuje rozvoj průmyslové zóny u dálnice D3
(dále jen „projektu“). Za společnost Exprin
se jednání zúčastnil p. Prokop, p. Zubatý
a Mgr. Hulínský.
Rada města si provedla analýzu projektu
a v návaznosti na závěr zjišťovacího řízení vydaného Krajským úřadem Jihočeského kraje (včetně došlých připomínek
a předané petice) rozhodla o zadání nezávislých odborných posudků v důležitých
oblastech. Jedná se především o posouzení
dopravního řešení a případného návrhu napojení části projektu na dálniční přivaděč
tak, aby byla minimalizována doprava za-

těžující komunikaci mezi Soběslaví a Chlebovem. Dále bude posouzen krajinný ráz,
který bude řešit výšku a začlenění hal do
terénu, a likvidace dešťových vod z areálu
včetně variantního řešení jejich odvedení.
Důležitá je také otázka zeleně v areálu.
Rada města projednala se zástupci společnosti Exprin časový harmonogram dalšího
postupu s tím, že společnost počká na uvedená posouzení a provede úpravu projektu.
Poté se uskuteční veřejná prezentace. Teprve poté by byla upravená dokumentace
včetně chodníku a cyklostezky podána na
Krajský úřad Jihočeského kraje k zahájení
procesu EIA. Obě strany se zároveň domluvily na schůzce s projektanty stávající
dokumentace k vysvětlení parametrů, které

vzbudily v minulém období mezi veřejností velké emoce. Jsou jimi především hustota navržené dopravy, počet případných
zaměstnanců, počet, velikost a umístění hal
a nakládání se srážkovými vodami.
Na jednání rady města 21. 7. se uskutečnila schůzka s petičním výborem ve věci
nesouhlasu s výstavbou průmyslové zóny
v Soběslavi dle návrhu předloženého firmou Exprin. Obě strany se shodly, že rozvoj průmyslové zóny v Soběslavi by měl
být ku prospěchu města a v tomto smyslu
bude dále jednáno s investorem průmyslové zóny. Zástupci petičního výboru se také
zúčastní uvedené schůzky s projektanty dokumentace.
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
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Průmyslová zóna u Soběslavi?

Jaká by měla být podle mých představ.
Podle mne by zde měly být technologické firmy s vysokou přidanou
hodnotou. Tyto firmy by měly mít
sídlo v Soběslavi a pokud možno
by jejich management a většina zaměstnanců měla v Soběslavi a jejím
okolí i bydlet. Příkladem nám mohou být japonská města jako Toyota, Hitachi, Komatsu, Suzuka a nebo
třeba český Zlín.
Proč je důležité, aby vlastník firmy
bydlel v Soběslavi a firmu nevlastnil
kapitál z jiného města? Protože globální kapitál nemá k našemu městu
a naší krajině žádný vztah. Nebydlí
tu, nejde mu o město, jde mu o takové věci jako je zisk, sjezd z dálnice,
limity územního plánu,...
Já vím, že v době globalizace je to
silný požadavek, ale jak jinak by
v našem městě mohly vzniknout
firmy typu Hewlett-Packard, Microsoft nebo Google? Myslíte, že takové firmy nepotřebujeme? Nebo že
není pravděpodobné, že by taková
firma v našem městě vznikla? Není
náhodou, že první garážové firmy
vznikaly v době velké hospodářské
krize. Není tedy zrovna ta správná
doba?
Město tomu může pomoci vybudováním odpovídající infrastruktury.
Zejména rychlého internetu a podporou cenově přijatelného bydlení.
Rozhodně se nedá podnikání podpořit budováním univerzálních nájemních budov, protože každá firma
bude mít jiné představy o svých potřebách.
No a proč nemít v průmyslové zóně
velkosklad? Protože velkosklad nepotřebuje město. V budoucnu nebude potřebovat ani moc zaměstnanců,
protože se bude robotizovat. Je to
tedy provoz, který potřebuje pouze
dopravní infrastrukturu a nic jiného.
Dá se očekávat, že pokud od města logistické centrum nebude nic
potřebovat, tak také městu ani nic
nepřinese.
A proč nemít v průmyslové zóně
montovnu? Protože takový druh
podnikání má jediný požadavek
- levnou pracovní sílu. Pokud se
v budoucnu cena práce v Čechách
z nějakého důvodu zvedne, bude
muset montovna někde sehnat levné
zaměstnance. Jinak nám tu zbydou
prázdné haly.
Ing. Martin Kákona,
zastupitel za Piráty pro Soběslav
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NÁZORY
Průmyslová zóna a veřejný zájem

O osvobození bez zmínek

Záměr předložený pro průmyslovou zónu
v Soběslavi může mít významný vliv na
životní prostředí, a bude tedy posuzován
podle zákona EIA. To je závěr zjišťovacího řízení krajského úřadu. Úřad zohlednil mnohé připomínky občanů, sešlo
se jich celkem 56, a také petici s bezmála dvěma tisíci podpisy. Uvážíme-li, že
Soběslav má necelých 7 000 obyvatel,
nelze už petici přehlížet nebo snižovat
její význam. S občany se musí hovořit,
naslouchat jim, brát je vážně. Ostatně
i zjišťovací řízení ukázalo oprávněnost
občanských připomínek a dala jim za
pravdu vyjádření mnohých orgánů státní
správy, třeba Krajská hygienická stanice,
Česká inspekce životního prostředí nebo
Ministerstvo životního prostředí. Ukázalo se, že petice měla a má smysl, nebyla
nikterak přehnaná ani předčasná a mnohé
z připomínek se pro další řízení staly závaznými parametry budoucího projektu.
V EIA se hodnotí vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo, kromě řeči čísel
(rozměry, intenzita provozu, hluk), se posuzují i třeba vlivy na krajinný ráz a úřad
samozřejmě zajímá, jak budou dotčeni
občané. Je důležité si všimnout, že petice
i stanoviska dotčených orgánů zmiňují
požadavek veřejného zájmu. Jde o to,
nakolik je předložený záměr v průmyslové zóně opravdu potřebný a prospěšný
pro město a jeho občany a nakolik je to
jen podnikatelský záměr s cílem vytvářet zisk pro investora. To by mělo platit
nejen pro EIA, ale pro celé územní a stavební řízení.
Petiční výbor se sešel se zástupci investora a sejde se ještě s členy rady města,
jeho práce tím nekončí, naopak. Klíčové
pro další vývoj v průmyslové zóně budou
postoje radních a zastupitelů, tedy volených zástupců města a jejich spolupráce
s veřejností. Téměř dvěma tisícům občanů, převážně ze Soběslavi a okolních
obcí, není lhostejná budoucnost města
ani dědictví předchozích generací. Jak
jsou na tom zastupitelé a radní? Je na
nich, aby jasně a konkrétně zdůvodnili,
jaké plány s průmyslovou zónou mají
a nakolik se hodlají řídit veřejným zájmem a také třeba plánem rozvoje města, kde definovali, že chtějí rozvíjet malé
a střední podnikání. Zastupitelé mají v
rukou územně plánovací nástroje, kterými mohou směřovat další vývoj. Využijí
je ke směřování rozvoje města ku prospěchu občanů, nebo se nechají sevřít v kleštích developerů? Nelze čekat se založenýma rukama, čas totiž neúprosně plyne.
Zdeněk Kozlíček, člen Petičního výboru

V květnovém ani červnovém čísle Hlásky jsem
marně hledal články k 75. výročí konce Druhé světové války. Přitom i v době koronaviru si celá Evropa toto výročí připomínala. Přitom stále mezi námi
žijí pamětníci těchto událostí a mladá generace dokonce ani neví, kdo nás v té době osvobodil. Zároveň až k nám začíná pronikat tvrzení, že republiku
buď osvobodili Američané či se vlastně osvobodila
sama. Tak jsem si to dokonce mohl přečíst v jedné
anketě. Je mi proto líto přes osmdesát sovětských
obětí, které jsou pohřbeny na hřbitově v Soběslavi.
V červnovém čísle Hlásky si přece jen na ony oběti
vzpomněli. Zveřejnili informaci, že 7. května starosta s radním Lintnerem přišli položit květiny ke
hrobům sovětských obětí. Jde však také o to, kde
informace o položení květin starostou byla publikována. Až na deváté straně lze nalézt v koutu dole
zmínku doplněnou fotografií (bez účastníků) o položení květin delegací starosty. Je to pro něho jistě
ponižující, že se našlo jen skryté místo v Hlásce.
Přitom naše město má si co připomínat. Nebýt
Rudé armády, válka by se vyvíjela jinak a těžko by
američtí osvoboditelé Plzně moli být dnes tak oslavování. Rudou armádu jen osvobozování Československa stálo na 144 000 životů. Na mnoha československých hřbitovech nalezneme hroby nebo
hrob některého padlého osvoboditele. V našem
okolí připomínám blízký hřbitov v Kvasejovicích,
kam pohřbívají své mrtvé i občané Soběslavi.
Tady bych také rád zmínil, že i delegace KSČM
položila květiny k hrobům našich osvoboditelů
a neznámých vězňů.
Pohrdání svou minulostí totiž znamená nepochopit
ani svou budoucnost. A to snad ani Soběslavská
hláska nechce.
František Dukát, zastupitel za KSČM
Pozn. redakce k článku zastupitele F. Dukáta
Tématu 75. výročí ukončení 2. sv. války a osvobození země spojeneckou a Rudou armádou byla
v Soběslavské hlásce č. 6/2020 věnována dvě sdělení. Na straně devět bylo informováno o položení
květin k hrobům padlých vojáků na soběslavském
hřbitově představiteli města. Toto sdělení bylo zařazeno mezi vzpomínkové příspěvky a do rubriky
„Společnost“, kam je tento příspěvek zařazován již
několik let spolu s jinými příspěvky připomínajícími
významné (soběslavské) osobnosti. Dále byla výročí
věnována cca ¼ strany 21, kde byl uveřejněn redakčně zpracovaný článek „Připomínka výročí ukončení
2. sv. války“.
Pietní akce v té době bohužel poznamenal koronavirus. Redakce připomněla krátkým textem
a fotografií historické události, tj. přivítání osvobozenecké armády v Soběslavi v roce 1945. Prostor
byl sdělení vyhrazen s ohledem na kapacitu Hlásky
a zaslané příspěvky do redakce či jiná aktuální témata.
A to včetně ohlédnutí za obdobím nouzového stavu
a témat, která byla na veřejnosti předmětem velkých
diskuzí, neboť Soběslavská hláska se přednostně
věnuje aktualitám se Soběslaví souvisejícím.
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PARK PŘED KOSTELEM SV. VÍTA PROJDE REVITALIZACÍ
Po obnově nám. Republiky připravuje město obnovu parku
u sv. Víta. Úprava prostoru má vést k vytvoření klidové zóny
s širokým využitím. Blízkost Černovického potoka a zeleň
přilehlých zahrad zde vytváří příznivé mikroklima. Dominanta kostela sv. Víta bude podtržena vložením vodního
prvku v pohledově exponované ose. Prostor tak získá jak
z hlediska estetického, tak praktického - především v letních
měsících, kdy kapénky vody sníží teplotu v blízkosti vodního
prvku.
Pro malé děti zde bude dětské hřiště, které bude doplněno
lavičkami. Další možnost k sezení umožní kvádry a fošna
na kamenné zdi. Dostatek míst k sezení tak umožní využití nevelkého prostoru i větší skupinou (např. třídou). Žáci,
studenti a nejen oni, uvítají chytrý altán, kde se budou moci
připojit na WIFI síť a dobít svá mobilní zařízení. Prostor parku u sv. Víta pak dotvoří opravená studna, pítko, obnovená
cestní síť převážně z přírodního kamene a zeleň.
Návrh zpracovaný ateliérem Kročák je vystaven na MěÚ
Soběslav na odboru výstavby a regionálního rozvoje k připomínkování. Každý má možnost uplatnit k návrhu své připomínky a podněty na doplnění. Veškeré připomínky a podněty
budou vyhodnoceny a případně zapracovány do konečného
znění návrhu. Připomínky a podněty zasílejte na MěÚ
Soběslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje do konce září 2020 k rukám arch. D. Buzu.
redakce

Revitalizace parku u kostela sv. Víta. Nahoře: výkres, dole: vizualizace,
v barevném provedení na www.musobeslav.cz v Připravovaných projektech
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Připravované a realizované projekty
1

Obnova kapličky v Chlebově

2

Dobrovolným hasičům slouží nový zásahový automobil

Do října by měla být provedena oprava dřevěné konstrukce věžičky u kapličky
v Chlebově. Součástí opravy je mimo jiné výměna poškozených stojin upevněných
v krovu střechy a poškozených částí konstrukce lucerny a báně. Následovat bude
nové oplechování měděným plechem. Na vrchol báně bude upevněna původní cibule
s dvojitým křížem.
Akce je podpořena z Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2020, opatření č. II Obnova drobné sakrální architektury, ve výši
40.000 Kč. Celkové náklady činí 233 590,5 Kč. Práce provede firma DK Dvořák
s.r.o., Roudná.

Město Soběslav pořídilo Jednotce sboru dobrovolných hasičů města Soběslavi
nový dopravní automobil Ford Transit
Kombi L2 350 TREND. Jedná se o vozidlo v základním provedení vyrobené na
podvozku kategorie 1 pro městský provoz,
s hmotností do 3 500 kg a kabinou osádky
se sedadly pro 9 osob.
Vozidlo mimo jiné splňuje všechny požadavky stanovené vyhláškou č.35/2007 sb.
o technických podmínkách požární techniky a č. 247/2001 sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. Je například
vybaveno dvěma požárními 12 V světlo-

3

šenství, zvláštním výstražným (světelným)
zařízením umístěným na střeše a přední
straně vozidla nebo tažným zařízením pro
připojení požárního přívěsu.

mety, odpovídající analogovou radiostanicí, dvěma dobíjecími úchyty pro ruční
radiostanice, úchytnými a úložnými prvky
v prostorech pro uložení požárního příslu-

Pořizovací náklady v hodnotě 912 340 Kč
jsou ve výši 450 000 Kč hrazeny z dotačního programu Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru České republiky. Dále je projekt ve
výši 300 000 Kč podpořen z dotačního programu Jihočeského kraje – Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského
kraje.				
-min-

Za řekou Lužnicí vzniká nová cyklistická a bruslařská dráha

Cestou do kempu TJ Spartak Soběslav
si za řekou Lužnicí můžete všimnout
probíhajících stavebních prací na výukové cyklistické a bruslařské dráze.
Dokončena by měla být do konce tohoto roku.
Stavba vzniká za cílem podpory volnočasových aktivit - především výuky jízdy
na in-line bruslích a na kolech. Po dokončení může být využívána jak sportovními
kluby, tak veřejností.
Dráha o délce 893 m bude obousměrná
a s asfaltovým povrchem. Umístěna bude
do lokality u kempu TJ Spartak Soběslav
na travnaté louce mezi kempem, cestou na Pilát a řekou Lužnicí. Propojena
bude s komunikací ke kempu, s cestou
od mostu u Paluby na Pilát a doplněna pěšinou podél řeky Lužnice. Vlevo
za mostem vznikne nové schodiště dolů
k řece Lužnici. Stavební práce provádí
firma Strabag a.s., Praha. Celkové náklady na akci činí 8 461 505,39 Kč.
Více informací a přehlednou situaci
naleznete na www.musobeslav.cz (Projekty města/Projekty v realizaci).
-min-
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Město Soběslav
vypisuje výběrové řízení na strážníka Městské policie Soběslav
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

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

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

Postup prací na železničním koridoru
Vážení občané.
Skončila doba, ve které platila omezení
z důvodu pandemie COVID-19 a opět se
plně rozeběhly stavební práce, které realizujeme ve Vašem regionu. Z tohoto důvodu bych Vás chtěl informovat o tom, co se
nám již povedlo realizovat a co se připravuje.
V době duben - červenec 2020 byly:
• provedeny přeložky inženýrských sítí
v lokalitě stavby za účelem uvolnění
staveniště pro navazující práce,
• probíhají práce na nově budované
komunikaci, která převede provoz
ze zrušené ul. Tyršova přes ul. P. Beneše do města Soběslav,
• probíhají práce na nově budované kanalizaci, která odvodňuje výše uvedenou nově budovanou komunikaci,
• probíhají práce na Černovické estakádě, kde jsou v tuto chvíli vybudovány
betonové opěry a pilíře,
• probíhají práce na estakádě přes Kamenný rybník, kde dochází k betonážím pilířů a opěr,
• byly vybudovány silniční obchvaty
na komunikacích III/13528 (komunikace Janov – Myslkovice) a na polní
cestě spojující obec Klenovice s obcí
Sedlečko a tím byly uvolněny staveniště pro vybudování nových budoucích
nadjezdů přes nově budovanou dvojkolejnou trať,
• dne 20. 7. 2020 byla ukončena uzavírka komunikace III/13527 pod Černovickou estakádou. Tato komunikace je
z důvodu bezpečného provozu na nově

•

•

vybudované komunikaci projektována
na rychlost 40 km/hod. Důvodem je
vedení komunikace mezi dvěma nově
budovanými pilíři estakády,
dále probíhají práce na těžení nově
budovaného tunelu ve Zvěroticích
a nově budovaných zářezů v trase
budoucí železniční trati,
probíhá navážení materiálu do nově
budovaných násypových těles, která
navazují na nově vybudované opěry
mostů.

Vzhledem k výše popsaným skutečnostem
žádáme obyvatele v lokalitách, kde probíhají nebo budou práce probíhat, o shovívavost s čistotou komunikací a se zvýšeným
provozem nákladních automobilů. Čiště-

ní komunikací máme zajištěno, nicméně
čisticí technika nemůže být soustavně na
všech místech najednou.
Chápeme připomínky ke stavu čistoty komunikací, které se k nám jako k dodavateli
stavby dostanou a snažíme se je vždy operativně řešit. Vzhledem k zahájení prací na
celém úseku stavby uvažujeme o navýšení
čistících mechanizmů, abychom zajistili
bezpečný a plynulý silniční provoz.
Informace o postupu prací můžete také
získat z webových stránek, kam jsou průběžně ukládána videa z probíhajících prací a s tím související fotodokumentace:
www.sobeslav-doubi.cz.
Ing. Michal Mokrý,
STRABAG Rail a.s.
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Přehled projednávaných uzavírek komunikací
v souvislosti s modernizací tratě:
1) V termínu 15. 8. – 30. 8. bude uzavřen úsek ul. Tyršova z důvodu napojení
budoucí komunikace. Objížďky budou vyznačeny.

Infocentrum zve
Pá 14. 8.
Večerní prohlídku města na téma „Legendy
staré Soběslavi“, spolu s průvodci Zuzanou Vojířovou a tajemnou postavou v kápi
si poslechnete legendy a příběhy pojící se
k tajemným místům v Soběslavi, prohlídka
začíná ve 21 hodin, sraz zájemců o prohlídku před knihovnou (Horní příkopy 76),
vstupné dobrovolné
So – ne 15. – 16. 8.
Kostýmované komentované prohlídky
s připomínkou 630 let od udělení městských práv Soběslavi (prohlídka historické části města spojena s návštěvou muzea
a prohlídkou Rožmberské expozice).
Prohlídky se konají v tyto dny vždy v 11,
13 a 15 hodin, sraz před infocentrem na náměstí Republiky 1, vstupné dospělí 50 Kč,
děti do 15 let 30 Kč

2) V termínu 1. 9. – 30. 10. bude
uzavřena ul. P. Bezruče z důvodu
budování nových inženýrských sítí
a následně nové komunikace s napojeními na průmyslové areály. Součástí uzavírky bude i omezení provozu v křižovatce u S+Ř.

3) V termínu od 1. 11. bude uvedena do provozu nově vybudovaná komunikace spojující ul. Tyršova s ul. P. Bezruče (označené modře).
Ul. Tyršova bude trvale přerušena a nebude
ji již možné v budoucnu užívat k příjezdu
z dálnice D3 do města Soběslav.

Po dobu uzavírky bude zabezpečen
příjezd do areálu spol. Goliat po
nově budované komunikaci – označeno zelenou šipkou

Další práce označené černě budou probíhat až po zimním období, v roce 2021.

Historické prohlídky města
Denně probíhají komentované prohlídky historickou částí města, obou kostelů
a Rožmberského hradu. Začátky prohlídek
vždy v 11, 13 a 15 hodin. Sraz zájemců
před infocentrem. Přiveďte na prohlídku
i své děti, dozví se o historii a památkách
města a zároveň si mohou vyplnit kvíz, za
který pak budou odměněni.
Městská věž na náměstí Republiky
je otevřena denně od 9 do 17 hodin.
Během výstupu na ochoz můžete
zhlédnout starý hodinový stroj,
expozici výroby zvonů a nově
i expozici Byt hlásného.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Na kole i pěšky
Už jste vyzkoušeli cestovatelskou aplikaci Na kole i pěšky? Ne? Tak si ji stáhněte
třeba na Google Play...
Tato jednoduchá aplikace vám v České
republice pomůže zjistit, jaké stezky pro
horská kola, pěší, in-line brusle, hipostezky, vodácké, běžkařské a naučné stezky se
nacházejí ve zvolené oblasti. Ať už si dovolenou plánujete nebo se nacházíte přímo
na místě, nabídne Vám v dané lokalitě několik tras. Na nich pak mapuje různé body
zájmu, kterých je již zde více než 30 000
– místa, která stojí za to navštívit, různé
atrakce, muzea, galerie, památky - ale také
kde se můžete najíst, vykoupat, přenocovat nebo „okoštovat“ dobré víno.
Za Soběslav a její okolí ji průběžně doplňujeme... 			
-pim-
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Podpořte infocentrum v anketě
Letos poprvé se Infocentrum města
Soběslavi zapojuje do ankety Oblíbené turistické informační centrum roku. Jedná se
o anketu, která podporuje domácí cestovní
ruch a turistická informační centra.
Hlasování v anketě probíhá
do 31. 8. 2020.
Podmínky hlasování: z jedné emailové
adresy můžete poslat jeden hlas.
Hlasovat můžete
na našich webových stránkách
www.musobeslav.cz/infocentrum.

Naše infocentrum nabízí své služby nejen
turistům, ale i místním obyvatelům. Díky
novým prostorám staré radnice, ve kterých působíme od ledna letošního roku
jsme k dispozici návštěvníkům po celý rok
na jednom místě. Na letošní sezonu jsme
opět připravili komentované prohlídky
historickou částí města, rozšířili jsme je o
večerní a kostýmované prohlídky. Nabídku suvenýrů jsme obohatili o nové zboží
a služby rozšířili o kopírovací služby. Přes
letní sezonu nás můžete navštívit denně
od 9 do 17:30 hodin.
Těšíme se na vás!

Odpadové hospodářství – přehled příjmů a výdajů za rok 2019
Systém odpadového hospodářství města
Soběslavi se řídí obecně závaznou vyhláškou 3/2018, kterou je stanoven systém
nakládání s komunálními odpady a obecně
závaznou vyhláškou 4/2019, kterou je stanoven místní poplatek za odpady. Sazba
poplatku 550 Kč uplatňovaná v roce 2019
byla pro rok 2020 navýšena na 600 Kč.
Plátcem poplatku je osoba s trvalým pobytem na území města Soběslavi a dále vlastník stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci. Poplatek platí rovněž
vlastník domu, ve kterém není nikdo hlášen
k trvalému pobytu.
Pro přehlednost jsou příjmy a výdaje za
odpadové hospodářství města za rok 2019
uvedeny v tabulce na konci tohoto článku.
Hlavním zdrojem příjmů v oblasti odpadového hospodářství jsou příjmy od občanů (úhradou poplatku za odpad) a také od
podnikatelů zapojených do systému svozu
komunálního odpadu na základě smluv
uzavřených s městem. Celkem takto město
v roce 2019 vybralo zhruba 4,7 mil. Kč.
Významnou příjmovou položkou je příspěvek získávaný od společnosti EKO-KOM
jako částečná úhrada nákladů vynaložených na třídění odpadu. Výše této částky je
ovlivněna jednak hustotou sítě kontejnerů
na separovaný odpad, druhy separovaných
odpadů a především množstvím vyseparovaného odpadu. Tento příjem činil 690 tis.
Kč.
Poslední příjmovou položkou v částce 10
tis. Kč je příjem za množství odpadu odevzdaného občany na sběrném dvoře formou tzv. zpětného odběru. Jedná se tedy
o lednice, mrazáky, televizory, počítače,
malé spotřebiče a také zářivky. Všechen
tento odevzdaný odpad je odvážen k dalšímu zpracování.
Co se týče nákladů za svoz a likvidaci

směsného komunálního odpadu od občanů
i podnikatelských subjektů, zaplatilo město
v roce 2019 více než 4,2 mil. Kč.
Svoz separovaného odpadu stál město
v loňském roce téměř 1,2 mil. Kč. Ve městě je celkem 109 kontejnerů na 24 stanovištích, některé druhy odpadu jsou sváženy
i dvakrát týdně. Pokud spočítáme počet
svozů všech kontejnerů na separovaný
odpad za rok, bylo v roce 2019 vyvezeno
celkem 4 514 kontejnerů na separovaný
odpad.
Na sběrném dvoře mohou občané města
bezplatně odevzdat nebezpečné odpady
jako např. motorový olej, léky, barvy a rozpouštědla, autobaterie, znečištěné obaly
plastové i kovové, pneumatiky, polystyren
a další. V rámci již zmíněného zpětného
odběru rovněž lednice, mrazáky televizory, počítače, malé spotřebiče a také zářivky
a výbojky. Za tyto služby město uhradilo
částku 510 tis. Kč. Tato částka samozřejmě
obsahuje také mzdové náklady na provoz
sběrného dvora, který je otevřen čtyři dny
v týdnu.
Ve sběrném dvoře mohou občané odevzdat
rovněž zelený odpad, stavební a velkoobjemový odpad, jehož odvoz a likvidaci
zajišťuje Správa města Soběslavi. SMS,
Příjmy (Kč) 2019

s.r.o., zajišťuje rovněž obsluhu velkoobjemových kontejnerů pro likvidaci zeleného odpadu v průběhu roku, úklid černých
skládek, vývoz odpadkových košů, odvoz
odpadu ze hřbitova a další služby na úseku
odpadového hospodářství. Za tyto služby
město zaplatilo téměř 2,6 mil. Kč.
Pro úplnou informaci dále uvádíme údaj
o produkci odpadu v loňském roce. Celkové množství směsného komunálního odpadu dosáhlo 1909 t a velkoobjemového
odpadu 377 t. Občané města v roce 2019
vytřídili 133 t papíru, 56 t plastů, 95 t skla,
5,5 t kovů a 4 t nápojových kartonů.
Jak je z výše uvedeného textu patrné, město Soběslav v roce 2019 doplácelo na likvidaci odpadu více než 3,1 mil. Kč. Tato
částka se za posledních pět let téměř zdvojnásobila a to především díky rozšíření provozu sběrného dvora a také výrazným navýšením kontejnerů na separovaný odpad
instalovaných po městě. Třídění odpadu
se považuje za společenskou odpovědnost
a zároveň je nejčastějším projevem šetrného chování k životnímu prostředí. Má však
také praktické výhody. Menší objem směsného odpadu snižuje náklady obce, která
hradí jeho uskladnění.
K. Borčová, OŽP MěÚ Soběslav
Náklady (Kč) 2019

občané
(místní poplatek)

3.746.000,-

za odvoz popelnic
- směsný odpad

4.255.648,-

podnikatelé

967.000,-

za odvoz nádob
na tříděný sběr

1.180.800,-

EKO-KOM, a.s.
(příspěvek na třídění)

690.030,-

sběrný dvůr
- RUMPOLD

510.757,-

zpětný odběr

10.127,-

SMS s.r.o.

2.599.159,-

Příjmy celkem

5.413.157,-

Náklady celkem

8.546.364,-

Ztráta hrazená městem

3.133.207,-
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VZPOMÍNÁME
Dne 10. 8. uplyne 10 let,
co nás navždy opustila
naše drahá maminka
a babička Matylda
Cíchová.
Stále Tě máme
v srdíčku a zpomínáme.
Dcery Alena, Marta,
Hana a syn Pavel
s rodinami.

Jsou lidé, kteří pro nás
v životě znamenají víc než
ostatní. O to těžší je naučit
se žít bez nich.
Dne 5. srpna uplynou dva
smutné roky, co nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a syn
pan Jiří Míka.
Nikdy nezapomenou a stále
s láskou a úctou vzpomínají
manželka, syn a dcera
s rodinou, maminka
a ostatní příbuzní.

Dne 10. 8. 2020 tomu
budou dva roky, co nás
opustil pan
Vlastislav Frajt.
Stále vzpomínají manželka
Kateřina, syn Vlastislav
s rodinou a švagr
Jan s rodinou.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození
•
•
•
•

Elizabeth Viktorie Králová
Marta Lapcová
Vanesa Mojtová
Šimon Juřina

Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

Úmrtí
•
•
•
•
•
•

Dne 29. 8. uplyne 10 let, co nás navždy opustila maminka a babička,
paní Helena Vráblíková.

Jiřina Černá
Vladimír Sládek
Jan Bláha
Berti Kurej
Jiří Vančura
Ludmila Bláhová

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

S láskou vzpomíná maminka a synové Aleš a Michal s rodinami.

Češi vzpomínali
na Miladu Horákovou
Na letošní rok vyšla různá významná výročí. Jedno z nich
si Česká republika připomněla také na konci června. Letos
uběhlo 70 let od tragické události, kdy byla 27. června odsouzena a popravena Milada Horáková.
Již během studií práv na vysoké škole se Horáková zasazovala za ženská
práva v Ženské národní radě. V roce
1929 vstoupila do strany národních socialistů a začala pracovat na pražském
magistrátu, kde se věnovala sociálním otázkám. Během nacistické okupace byla aktivní v antifašistickém
odboji. Po konci druhé světové války vstoupila do znovuobnovené
národně socialistické strany a stala se
poslankyní Národního shromáždění.
Byla kritičkou nedemokratických
tendencí komunistické strany, za což Foto: commons wikimedia
byla sledována StB a později v roce
1950 i zatčena v rámci vykonstruovaného politického procesu.
Během něho byla odsouzena k trestu smrti a popravena.
Výročí si připomněla také část soběslavské veřejnosti na náměstí
Republiky.
redakce, Zdroj:cs.wikipedia.org,
www.ceskatelevize.cz/lide/milada-horakova

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Milí čtenáři,
s účinností od 1. 7. 2020 platí pro
Městskou knihovnu v Soběslavi
následující opatření:
1) ruší se povinná ochrana úst
a nosu
2) zůstává povinnost dezinfekce
rukou u vstupu do knihovny
3) půjčovní doba platí až do odvolání následující:

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

zavřeno
14:00-18:00
10:00-12:00 		
10:00-12:00 		
10:00-12:00 		
zavřeno

13:00-16:00
13:00-16:00
13:00-15:00
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 724 378 898
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST 		

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

POKLADNA UZAVŘENA!
3. 8. – 14. 8. 2020
Taneční kurzy 2020
Do Kurzu tance a společenské výchovy 2020 je nutné se přihlásit on-line! Na našem webu www.kdms.cz je odkaz „Taneční“, kde najdete podrobné informace včetně přihlášky
a termínů jednotlivých lekcí! V případě problémů s přihlášením volejte 724 378 898 nebo 381 524 261, rádi vám poradíme! Kurz vedou taneční mistři manželé Jaroslav a Alena
Bolkovi.
Kurz obsahuje 10 základních lekcí (1 lekce = 3 taneční hodiny) a jednu Prodlouženou lekci (4 hodiny s živou hudbou) a jeden závěrečný Věneček (forma plesu). Kurzovné zahrnuje vstupné pro osobu frekventanta na lekce, prodlouženou
a Věneček a činí 1 500 Kč.
Akce v srpnu:
Pátek 14. srpna v 17.00 hod.
VERNISÁŽ – JAN MINÁŘ – OBRAZY, Galerie Hláska (městská knihovna)
Připravujeme na podzim:
Pátek 18. září ve 21.00 hod.
JELEN – KONCERT
V areálu KD a soběslavského hradu!
Neděle 27. září v 10.30 hod.
VYPRÁVĚNÍ STARÉHO VLKA ANEB PRAVDA O KARKULCE
- pohádka, DS Koňmo
Pátek 2. října 17.30 a 20.00 hod.
PARTIČKA - VSTUPENKY ZŮSTÁVÁJÍ V PLATNOSTI!
Vysoká škola improvizace, která se nikdy nebude opakovat!
Středa 7. října v 19.00 hod.
POSTEL HOSPODA KOSTEL - TALK SHOW - ZBIGNIEW JAN
CZENDLIK,
řečený Zibi, je římskokatolický kněz polské národnosti, působící od roku 1992
v České republice, a děkan lanškrounský. Je mediálně známý zejména díky přátelským vztahům s řadou osobností z oblasti kultury, šoubyznysu a sportu.
Obsahem talk show Postel hospoda kostel je vyprávění příběhů z jeho života
osobního i jiného… podané s humorem jemu vlastním. V průběhu 90 minut se
tak dotýká mimo jiné problematiky současného světa, s čímž se rád s diváky
otevřeně podělí. Součástí pořadu je autogramiáda jeho knih.
Pátek 6. listopadu v 19.00 hod.
HELENA VONDRÁČKOVÁ - Vzhůru k výškám - KONCERT
Legenda české populární hudby Helena Vondráčková vyrazí letos na další
česko-slovenské turné.
„Půjde o jubilejní rok, přelomový rok 2020. A tak jsem se rozhodla celé turné
pojmenovat Vzhůru k výškám. Netřeba asi dodávat, že jsem se nechala inspirovat názvem mého velkého hitu z filmu S tebou mě baví svět,“ dodala zpěvačka.
„Mohu prozradit, že hostem mého koncertu v Soběslavi bude úžasná taneční
skupina Tap Academy Prague, kterou vede mistr světa ve stepu Tomáš Slavíček,“ doplnila Helena Vondráčková.

6. 12. 19:00 KDMS
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Letní kino Soběslav

Projekt Letního kina v Soběslavi je připravován a pečlivě promýšlen a zvažován několik let.
Příprava spočívala zejména
v technickém zajištění projekcí a výběru vhodné lokace.
Důležitým faktorem pro výběr
prostoru pak bylo zázemí pro
diváka a personál s možností
skladování sedadel a ostatního
materiálu potřebného k provozu letního kina.
Ze všech vytipovaných umístění nakonec zvítězil a optimálním se jeví prostor terasy
Rožmberského hradu náležící
k městské knihovně. Letošní
léto je ovšem pro večerní venkovní uvedení filmů prozatím
poněkud rozpačité, a tak jsme
v červenci museli z důvodu
deštivého počasí projekce rušit.
Nicméně realizovaná promítání
se setkala s kladnou odezvou,
a proto bychom rádi s večerními projekcemi českých filmů
na hradní terase pokračovali
i v srpnu.

Program srpen:
so 1. 8. Po čem ženy touží
st 5. 8. Ženská na vrcholu
čt 6. 8. Vlastníci
pá 7. 8. Špunti na vodě
so 8. 8. Ženská na vrcholu
st 12. 8. Čertí brko
čt 13. 8. Vlastníci
pá 14. 8. Čertí brko
so 15. 8. Ženy v běhu
st 19. 8. Teroristka
čt 20. 8. Poslední aristokratka
pá 21. 8. Teroristka
so 22. 8. Poslední aristokratka
st 26. 8. Tři bratři
čt 27. 8. Špunti na vodě
pá 28. 8. Tři bratři
so 29. 8. Ženy v běhu
Otevřeno od 20 hod.; začátky
představení ve 21 - 21.30.
Vstupné 120 Kč. Při nepřízni
počasí nehrajeme. Změna
programu vyhrazena.
www.kinosobeslav.cz

Nehrajeme si na obrovské letní kino s tisícovou kapacitou,
ale snažíme se stovce diváků
nabídnout maximální pohodlí
a komfort. Často se v souvislosti s červencovým programem setkáváme s otázkami propagace
letního kina.
Zvolili a vyzkoušeli jsme jinou formu marketingu, než na kterou
jsou naši diváci zvyklí, se zaměřením na elektronickou komunikaci
a sociální sítě, a proto jste nenašli červencový program v Hlásce
a v „papírové“ formě nebyl tolik rozšířen. Srpen pak přináší v reklamě letního kina rozšíření o klasické formy propagace. Věříme,
že diváky české filmy v naší nabídce zaujmou a že nám bude více
nakloněno počasí a budeme se moci setkat v Letním kině Soběslav.
				
Petr Valeš, ředitel KDMS

Kemp TJ Spartak Soběslav

17:00

Pozvánka do kina - Havel
Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších
osob naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy
ještě nebyl slavnou osobností. „Portrét státníka nečekejte,“ slibuje režisér Slávek Horák. Film se soustředí na Havlův bouřlivý
osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc,
pronásledování, věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby
a humor. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah
s manželkou Olgou.
Film Havel se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje
dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného
a úspěšného dramatika šedesátých let, přes bojovníka za lidská
práva v letech sedmdesátých až po vůdčí osobnost sametové
revoluce a celosvětovou ikonu...
Režie: Slávek Horák, Hrají: Viktor Dvořák, Anna Geislerová,
Martin Hofmann, Barbora Seidlová, Stanislav Majer a další.
Zdroj: www.kinosobeslav.cz
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Soběslavské slavnosti Rožmberské – 630 let městem

Desáté Soběslavské slavnosti se opět vracejí k historii našeho krásného města.
Přeneseme se o 630 let zpět v čase, takřka přesně na den, a budeme svědky události, kdy Rožmberkové udělili Soběslavi
městská práva. Kde jinde, než na hradním
nádvoří, předá přímo osobně Jindřich III.
z Rožmberka v doprovodu Jana z Hradce
a Viléma z Landštejna a jejich početných
družin, do rukou soběslavského rychtáře
tuto pro město zásadní a důležitou listinu.
Předáním listiny a oficiálním zahájením
slavnostního dne pak začne na nádvoří
program sestavený pro všechny generace.
Historické tance v podání skupiny Fioretto
vystřídá na pódiu folkový Flow Track se
soběslavskými umělci a nemůže rozhodně
chybět známá, rovněž soběslavská, kapela
Kocour & Friends. Takřka ve stejný čas
rozběhnou se v parku u Hlásky historické

hry a taškařice pro děti. Gipsy.CZ kolem
patnácté hodiny rozezní hradní nádvoří
svojí specifickou skvělou muzikou. Kolem
půl páté se vrátíme opět trochu do historie
– čeká nás historický rytířský souboj. Pro
mladší generaci je v programu připraven
koncert skupiny Minami. To už se pomalu
blížíme k vrcholu letošního programu, kdy
se kolem dvacáté hodiny můžeme těšit na
Janka Ledeckého a jeho Band. Těsně před
desátou večerní pak Soběslavské slavnosti
zakončí ohňostroj na náměstí Republiky,
tentokrát s hudbou. Celý program na hradním nádvoří bude doplněn o historický
jarmark s řemeslnými dílnami a skvělým
občerstvením, tvořením pro děti a dalšími
zajímavostmi a zábavou pro všechny generace. Na své si přijdou ovšem i znalci vína.
V hradním sklepení se letos chystá velká
ochutnávka vín Vinařství Dvůr pod Starý-

Předplatné Podzim 2020
Pondělí 26. 10. v 19.00 hod.
Pantheon production s.r.o.
Liz Lochheadová
PERFECT DAYS
Romantická komedie nejen
o ženách a nejen pro ženy.
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan
Dolanský, Jan Hofman, Dana
Syslová/Eva Lecchiová, Petra
Jungmanová, Vilém Udatný
Čtvrtek 26. 11. v 19.00 hod.
Divadlo Verze
Eric Assous
ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ
Nejenom zdařilá komedie,
ale i příběh k zamyšlení.
Hrají: David Matásek, Linda
Rybová, Jana Janěková ml.,
Igor Chmela, Matouš Ruml
Neděle 6. 12. v 19.00 hod.
Agentura Harlekýn
Ray Cooney
NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Člověk v prekérní situaci
a podrobný návod, jak této
situace snadno a rychle docílit.
Hrají: Václav Vydra / Jan
Čenský, Josef Carda / Martin
Zahálka, Filip Cíl / Daniel
Kadlec, Karolína Vágnerová
/ Barbora Vágnerová, Vlasta
Žehrová / Kamila Špráchalová,

Jana Boušková / Zuzana Slavíková, Miloslav Mejzlík / Martin
Hruška
Informace pro předplatitele:
Vzhledem k situaci jsme byli
nuceni zrušit a následně přesunout dvě neodehraná divadelní
představení předplatitelského
cyklu „Jaro 2020“. Pokud si
předplatitel bude chtít předplatné z „Jara 2020“ ponechat
a převést jej tím pádem na předplatné „Podzim 2020“, má automaticky zajištěna svoje místa.
Doplatíte pouze 300 Kč za nově
přidané divadelní představení
(abychom dodrželi tradici třech
divadelních kusů). Vaše původní „Jarní“ permanentky budou
vyměněny za „Podzimní“ v momentě, kdy přijdete uhradit doplatek za poslední představení.
Rezervace vašich míst do konce
září - telefonicky 724 378 898,
e-mailem:
jarka.palasova@seznam.cz
a předplatné bude v prodeji od
srpna 2020.
Od října budou uvolněná místa
dána do prodeje!
Cena pro „nové předplatitele“
900 Kč.
Jaroslava Palasová

ma Horama z Boršic u Uherského Hradiště. Chybět nebude ani burčák z téhož vinařství. V rámci slavností můžete zároveň
navštívit městskou knihovnu v hradním
paláci a poslední výstavní den v Galerii
Hláska.
Ovšem v předvečer Soběslavských slavností, v pátek 18. září, se i v letošním roce
koná na hradním nádvoří tradiční koncert.
Tentokrát se můžeme těšit na vystoupení skupiny Jelen. Vstupenky jsou již nyní
v předprodeji.
Věříme, že si i letošní Soběslavské slavnosti společně užijeme, že se budou vůbec
moci uskutečnit a děkujeme všem, kteří se
na přípravě realizaci těch našich slavností
jakkoliv podílejí.
Přejeme všem hezké kulturní léto a těšíme
se na shledání na Soběslavských slavnostech 2020.
Petr Valeš, ředitel KDMS

S létem se rozloučíme na plovárně
Kapela Náhodný Výběr si Vás dovoluje pozvat na koncert Loučení s létem 2020, který se uskuteční dne 21. 8. 2020 v kempu
TJ Spartak Soběslav. Zahrají kapely Náhodný Výběr, Ovoce,
Covers for Lovers a další. Celým večerem Vás bude provázet moderátor a DJ Pavel Janovský. Začátek akce je v 17:00.
Za nepříznivého počasí se akce ruší.
Marek Ctibor
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Soběslavští si užili skvělý hudební zážitek i letos

I když v letošním roce proběhlo Setkání s hudbou v omezeném rozsahu, opět
přivítalo v rámci jedinečných koncertů
řadu prvotřídních umělců. Komorní
hudba v kostelech a kulturním domě zazněla např. v podání rodiny Klánských,
Bennewitzova kvarteta nebo houslistky
a zpěvačky Gabriely Vermelho. Svěží
koncert ve stylu country, rocku, jazzu
a blues si návštěvníci užili na městském
koupališti.
Sérii koncertů pro veřejnost zahájil „Putovní“ koncert lektorů kurzů ve čtvrtek
2. 7. v kulturním domě. V sobotu 4. 7. následovaly Písně nevinnosti a zkušenosti,
které nabídly pestrý program v podání dvou
nástrojů a lidského hlasu, a to v různých
kombinacích. Na kytaru zahrála Barbora
Kubíková, violoncello Václav Žák a svým
tenorovým hlasem některé písně doprovodil Peter Malý.
Sváteční „Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje“ (neděli 5. 7.) milovníkům hudby zpříjemnil výjimečný dvojkoncert v kostele sv. Víta. Na něm
se představila houslistka a zpěvačka Gabriela Vermelho v doprovodu Matěje
Štěpánka (violoncello), kteří společně působí v kapele GeRe. Druhá část programu
byla věnována vystoupení Pavla Fischera

Ve středu 8. 7. v kulturním domě
vystoupil klavírní virtuos Ivan Klánský
se svými čtyřmi dětmi a společně zahráli skladby Antonína Dvořáka, které doprovodil svým basbarytonovým hlasem operní
pěvec Daniel Klánský. V pátek 10. 7. následoval oblíbený open-air koncert na pomezí rocku, country, jazzu a blues na městském koupališti s názvem DOMÁCÍ
VÝROBA aneb PECKY VŠECKY. Počasí se sice bouřilo, ale nakonec vyšlo jako
na objednávku a první kapky spadly až se
závěrečnými písněmi, mezi nimiž zazněla
i tradiční „Knockin‘ on heaven‘s door“ od
Boba Dylana.

Nokturno, koncert mimo program
(housle) a Jakuba Jedlinského (akordeon),
kteří s lehkostí překračují hranice hudebních žánrů a na svých koncertech publiku
přináší strhující spojení world music, klasické hudby a jazzu. Hned následujícího
dne na témže místě předvedlo Bennewitzovo kvarteto mistrovskou hru na smyčcové nástroje. V jeho podání zazněly krásné skladby od Leoše Janáčka, Hanse Krásy
a Ludwiga van Beethovena. Koncert byl
nahráván Českým rozhlasem.  

Bennewitzovo kvarteto

O víkendu zakončily program dva koncerty, na kterých předvedli své nadání účastníci kurzů. Poslední letošní jedinečná setkání
s komorní hudbou si tak mohli návštěvníci
vychutnat v sobotu 11. 7. v kostele sv. Víta
a neděli 12. 7. v kulturním domě. Koncert
Nokturno, díky němuž dostali možnost
zahrát si před publikem všichni letošní
účastníci kurzů, se odehrál v týdnu mimo
program.
Setkání s hudbou po dlouhém kulturním
půstu souvisejícím s nemocí COVID-19
nabídlo velkou porci kvalitní hudby
a zábavy na úrovni a zaznamenalo vysokou návštěvnost.
-min-
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„Putovní“ koncert lektorů

Písně nevinnosti a zkušenosti

Výjimečný dvojkoncert

Klánští hrají Dvořáka, Klára Klánská (housle)

Domácí výroba aneb pecky všecky

Autoři fotografií na str. 1, 16 a 17 : Míša Pondělíčková, Kateřina Pinkasová, Peter Ganzglück, Martin
Micka

Koncerty účastníků kurzů
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ROZHOVOR: O organizaci Setkání s hudbou v době koronavirové
Letní festivalová sezona se letos potýkala s obtížemi, souvisejícími se šířením nemoci COVID-19. Někteří organizátoři své akce přesunuli do dalšího roku, jiní se rozhodli i přes nastalé překážky akce zrealizovat. Umělecký ředitel
Petr Hanzlík nám v rozhovoru prozradil, jak nastalá mimořádná situace ovlivnila 12. ročník festivalu.

Letos jste se museli během organizace
potýkat s opatřeními vlády souvisejícími s šířením nemoci COVID-19. V které
části příprav Vás nouzový stav zastihl,
a jaký měl koronavirus vliv na organizaci festivalu?
Příprava dalšího ročníku v podstatě začíná
ještě v průběhu toho probíhajícího. Je už
třeba znát datum příštího „Setkání“, mít
dramaturgický záměr, příslib lektorů, plán
žádostí o dotace a granty atd. Díky tomu
je v cca půlce března už na léto téměř vše
připravené, a právě v takové situaci nás
zastihla karanténa. Následující období
bylo, jak známo, plné zmatků, nejistoty
a často nejednoznačných vládních i nevládních pokynů a nařízení. Nejtěžší tudíž
bylo odhadovat a průběžně vyhodnocovat
vývoj celospolečenské situace, co tak asi
bude v červenci možné a co ne. Nicméně jsme stále doufali, že „Soběslav“ bude
a vyplatilo se nehodit příslovečnou flintu
do žita!
Měli jste domluvené umělce, které jste
museli odmítnout, nebo oni sami odmítli účinkovat v Soběslavi právě kvůli této
mimořádné situaci?
Program byl připravený komplet už někdy
počátkem února. No a v květnu jsme museli vše přehodnotit a začít bohužel škrtat.
Relativní jistotou pro konání koncertů byl
v tu chvíli totiž jen kulturní dům, resp.
bylo možné potenciálně počítat s venkovním podiem na nádvoří hradu. Tím třeba
logicky odpadly koncerty, které jinde než
v kostele nevyzní pěkně, například Schola
Gregoriana Davida Ebena nebo večer spirituálů a gospel songů.
Téměř do konce června to pak vypadalo,
že návštěvníci živých kulturních akcí budou muset mít roušky, nebyl jistý počet
povolených návštěvníků, a v tu chvíli také
stále platilo nařízení o dodržování povinných rozestupů v auditoriích. To by se pak
kapacita třeba sv. Víta opravdu velmi razantně zmenšila.
Jakkoli mi to bylo líto, pět koncertů jsme
odvolali, resp. přesouváme je na některé
z dalších ročníků.

Přemýšleli jste o odložení festivalu do
roku 2021? Co vás nakonec přesvědčilo
k tomu, abyste i přes veškeré nesnáze
a v době, kdy nebylo nic dopředu jisté,
„Setkání“ zrealizovali?
Ano, přemýšleli, stejně jako všechny podobné kurzy, dílny, festivaly a koncertní
cykly. S některými kolegy jsme dokonce
byli v čilém kontaktu – bylo velmi užitečné navzájem sdílet aktuální zkušenosti!
V rozhodnutí uskutečnit letošní Setkání
nám velmi mnoho pomohl pozitivní ohlas
všech potenciálních aktérů: od studentů,
kteří měli své učitele od března k dispozici jen prostřednictvím internetu, přes
lektory a spřátelené umělce až po samotné
město Soběslav, kde jsme neustále byli v
kontaktu zejména se starostou Jindřichem
Bláhou.

ředitelce soběslavské ZUŠ, kde se tradičně konala většina naší výuky. A také Petru Valešovi, řediteli KDMS, kde kromě
koncertů probíhala také každodenní výuka
klavíru.
Říkáte, že je festival vlastně Vaše dovolená. Trávíte takto dovolené často?
Je to míněno s jistou nadsázkou – jedná
se o „dovolenou“ velmi vytíženou! Přesto, za léta trvání soběslavských „Setkání“
jsme utvořili velmi dobrou partu lidí, kteří
spolu opravdu velmi rádi tráví počátkem
prázdnin svůj čas. Celý rok se tak těšíme
na Soběslav i sebe navzájem!
Letos bylo koncertů v přepočtu méně, využili jste volné dny k relaxaci a cestování.
Z původních třinácti plánovaných koncertů jich bylo realizovaných oficiálně osm.
Z „uměleckého přetlaku“ našich studentů
pak ale ještě přibylo krásné a jímavé čtvrteční Nokturno, které nahradilo původně
plánované oblíbené závěrečné matiné,
takže koncertů nakonec bylo devět a volné
večery jen dva. A ty jsme skutečně využili
tak říkajíc „pro sebe“ – jak se na „dovolenou“ sluší a patří.
Chcete někomu poděkovat?
Především ještě znovu panu starostovi
za opravdu skvělou spolupráci! A také si
ještě opakovaně dovolím připomenout
nezbytné partnerství ZUŠky a KDMS.
Veliké poděkování patří všem našim studentům (bez jejich skvělé práce by to
nešlo, jsem skutečně velmi hrdý na uměleckou úroveň našich kurzů!), a také všem
našim lektorům, a v neposlední řadě celému mému úžasnému organizačnímu týmu!
Zásadní dík patří také soběslavské farnosti
a faráři Janu Hambergerovi, že jsme mohli přeci jenom akčně a na poslední chvíli
přemístit některé koncerty zpět do kostelů.

Kolik účastníků se letos zúčastnilo kurzů Setkání s hudbou?
Ve finále celkem 55. Z toho 52 aktivních
a tři pasivní (tedy ti, kteří se účastní výuky
v roli pozorovatelů). Někteří studenti se
zúčastnili celého jedenáctidenního turnusu, někteří přijeli na část kurzů nebo třeba
jen občas konzultovat se svým lektorem.
Probíhaly v červenci kurzy již běžnou
formou?
Byť za zpřísněných hygienických podmínek, naštěstí ano! Díky spolupráci se
ZUŠkou a KDMS. Opravdu veliké poděkování tak patří zejména Ireně Molíkové,

A našim milým „soběslavským matkám“
za napečené bábovky a domácí paštiky
a spoustu dalších pochutin!
No, a zásadní pak také pro mě je upřímně
poděkovat za podporu všem těm, kdo nám
drží všechny své finanční palce – počínaje
sektorem veřejných dotací, přes soukromé
podporovatele a konče třeba koncertní pokladnou, do níž svým dobrovolným vstupným přispívají naši diváci! Jsme za to
opravdu vděčni! A je dobré v té souvislosti připomenout, že loga na propagačních
materiálech opravdu nemají jen formální
význam – za každým z nich totiž stojí konkrétní lidé, kteří mají svůj podíl na tom, že
se i letos „Setkání“ vydařilo!
-min-
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Setkání s Bennewitzovým kvartetem v Soběslavi
Bennewitzovo kvarteto není potřeba nijak
zásadně představovat. Patří mezi přední
evropská komorní uskupení. O to lákavější
byl jejich soběslavský koncert. Milé překvapení přišlo ihned po první skladbě: Janáčkovo Smyčcovém kvartetu č. 1. Jakub
Fišer (1. housle), Štěpán Ježek (2. housle),
Jiří Pinkas (viola) a Štěpán Doležal (violoncello) podali realistického Janáčka přesně takového, jaký by měl být – tato hudba
je jako život sám, plná zvratů, štěstí i smutku. Vyzněl expresivně, neromanticky, řezavě, byl plný emocí a dramatických změn.
Zvídavý posluchač mohl vnímat onen zápas nálad, odrážející se na jedné straně ve
vzletných a uhlazených frázích, na straně
druhé ve zvukových kontrastech, které

jsou pro autora tak typické. Druhá skladba
nabídla jiný zvukový svět. Hráči sáhli tentokrát mezi tzv. terezínské autory: prvorepublikové židovské skladatele, kteří byli za
druhé světové války internováni v Terezínském táboře. Jedním z nich byl Hans Krása, skladatel, kterého nacisti v roce 1944
zavraždili v plynové komoře v Osvětimi.
Na programu bylo Téma s variacemi pro
smyčcové kvarteto. Oproti Janáčkovi je
obsahově prosté, přesto interpretačně poměrně náročné. Kvarteto provedlo skladbu bez zásadních dynamických zvratů, se
zřetelným frázováním, lehkostí, půvabem a
jakousi vnitřní dramatičností. Závěr patřil
Ludwigu van Beethovenovi. Svět si v letošním roce připomíná 250 let od narození

tohoto hudebního génia, a tak i Bennewitzovo kvarteto zařadilo na program jedno
z jeho děl: Smyčcový kvartet F dur č. 16
op. 135. Co se týče hry, tak zde hráči uplatnili podobná pravidla jako v předchozím
Krásovi: jistou interpretační umírněnost,
rozvážná tempa, jemně odstíněnou dynamiku, lyrický náboj a překrásnou zvukomalbu. Je to Beethovenovo poslední velké
dílo a odlišuje se od předchozí tvorby: je
svým způsobem „prosté“, intimní, zamyšlené a působivé. Hlavně třetí, volná věta
byla skvostná – hráči se znovu představili
ve fascinující jemné a zřetelně odstíněné
dynamice. Bennewitzovo kvarteto předvedlo v Soběslavi opravdovou hudební
hostinu.
Jan Průša, hudební publicista

Letošní dechovky počasí zahnalo do kulturního domu
Z důvodu šíření nemoci COVID-19 a s ní souvisejícími nařízeními Vlády ČR byl letošní ročník mezinárodního festivalu dechových
hudeb Kubešova Soběslav přesunut do roku 2021. Milovníci dechovek o letní dechovkovou nadílku ale nepřišli. Kulturní dům města
Soběslavi pro ně uspořádal koncert na hradním nádvoří, který se konal v sobotu 18. 7. Nakonec nepřálo ani počasí a tak se koncerty
přesunuly z hradního nádvoří do velkého sálu kulturního domu. Na čerstvém vzduchu se návštěvníci mohli občerstvit. I když letos
proběhly dechovky trochu jinak, než jsme zvyklí, zajistily posluchačům příjemný poslech a dobrou zábavu. Samozřejmě nechyběla Veselka kapelníka Ladislava Kubeše, kterou na jevišti později večer vystřídala dechová hudba Babouci. Moderování večera se ujal Miloň
Čepelka. Publikum kapelám rozhodně nechybělo. Návštěvnost byla i letos vysoká.					
-min-
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PŘIJĎTE O PRÁZDNINÁCH
DO MUZEA!
Rádi Vás i návštěvníky
Soběslavi přivítáme v obou
našich objektech. Otevřeno máme denně kromě
pondělí od 9 do 12 a od
12:30 do 17 hodin, vstupné zůstává ve stejné výši
jako v minulých letech.
Do Rožmberského domu
se můžete vypravit za Přírodou Táborska
i památkami z doby vlády Rožmberků ve
městě, ve Smrčkově domě můžete poznat
Život na Blatech a Kozácku, seznámit se
s osobností hudebního skladatele Otakara
Ostrčila a pohlédnout na náš region očima
malířů. Otevřena už je i dětská herna a expozici znovu doplňují interaktivní prvky.
Oba objekty jsou bezbariérové.
TVARY, BARVY, POHODLÍ:
NÁBYTEK JITONA
Výstavní sály Rožmberského domu budou od 8. 8. do 30. 9. patřit především
nábytku. Ve spolupráci s kunsthistorikem
Ladislavem Zikmundem-Lenderem a jeho
týmem, Galerií výtvarného umění v Chebu
a Alšovou jihočeskou galerií jsme pro Vás
připravili výstavu věnovanou národnímu
podniku Jitona Soběslav, který s 27 závody

po celých jižních a západních Čechách patřil v době socialismu k předním československým výrobcům nábytku. Důraz bude
kladen na design výrobků Jitony z 50. – 80.
let 20. století, především slavných obývacích pokojů. Velmi rádi jsme do výstavy
zapojili i dary získané do našich sbírek během letošního roku. Hlubší zájemce o historii Jitony odkazujeme na stejnojmennou
publikaci, vydanou k premiéře výstavy v
chebském Retromuzeu, kterou lze zakoupit
v pokladně. Přijďte se seznámit s designem
nábytku značky Jitona anebo zavzpomínat
– ať už na léta strávená ve zdejším podniku
či na někdejší interiéry Vašich domácností! Vzhledem k proběhlé epidemii Vás až
takto uprostřed léta zveme na první letošní
veřejnou vernisáž, která proběhne v pátek
7. 8. od 17 hodin.
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
A VÝŠIVKY
Ve Smrčkově domě na Vás čekají dvě výstavy věnované lidové kultuře. V rámci
cyklu Exponát roku jsou v hale po celou
sezonu vystaveny lidové výšivky ze sbírky Emílie Fryšové (1840–1920) jakožto
připomínka 180. výročí narození a 100.
výročí úmrtí této pedagožky, autorky monografie Jihočeská blata a zakladatelky
národopisných sbírek muzea. Komorní

Aktuality z letiště Soběslav
Vážení čtenáři, v minulém měsíčníku
Hláska byl otištěn článek „Pojďme se
vzájemně respektovat“ týkající se bezpečného pohybu po letišti. Tímto článkem bych chtěl navázat a zlepšit informovanost občanů Soběslavska o činnosti
našeho spolku Aeroklub Soběslav.
Aeroklub Soběslav, z.s. je oprávněná organizace pro provádění leteckého výcviku (tzv. DTO). Díky tomu dnes poskytujeme základní výcvik pilota kluzáků
a pilota motorových letounů. Zároveň
provozujeme výcvikovou školu pro ultralehká letadla. V současné době se školí 13 nových pilotů.
Společně s kolegy parašutisty ze Skydive Tábor jsme pro rok 2020 zkoordinovali naši činnost, a tak budete na obloze
v termínech 25. - 26. července, 5. - 6. září
a 3. - 4. října moci pozorovat dvouplošník AN-2 „Andula“, ze kterého budou
seskoky prováděny. Pokud by někdo zatoužil zkusit si tandemový seskok, nebo
se stát parašutistou, je možné se v těchto termínech přijít domluvit. Předem
se omlouváme za mírně zvýšený hluk
v tyto dny, avšak můžeme Vás ujistit, že
piloti prodělali potřebná školení a vždy
se snaží dodržovat protihlukové postupy.
Nikoho asi nepřekvapilo, že díky koronavirové krizi byly zrušeny tradiční akce
Pálení čarodějnic a Den technických

sportů – dětský den. Vzhledem k nemalé oblibě těchto akcí v posledních letech
se rada aeroklubu předběžně rozhodla,
že jestli to situace umožní, uspořádáme
letos v rámci dnes již tradiční podzimní
Drakiády náhradní akci většího rozsahu,
která je alespoň částečně nahradí. Tato
veřejná akce je plánována na sobotu
26. září a počítáme, že s laskavým přispěním sponzorů budou moci vylosované děti opět letět zdarma.
Aeroklub Soběslav nabízí dále veřejnosti seznamovací lety s motorovým
i bezmotorovým letadlem, které účastníkům přibližují řízení letadla, dávají
poznat trojrozměrný prostor a pochopitelně umožňují pohled na naši krásnou jihočeskou krajinu shora. Ze zkušenosti se dá říci, že minimálně deset
z deseti účastníků je s uskutečněným
letem nadmíru spokojeno a vrací se
k nám znovu. Seznamovací lety i výcvik pilotů u nás probíhá v příjemném
a přátelském prostředí se zkušenými
instruktory. Více informací naleznete na webových stránkách aeroklubu
www.lkso.cz nebo neváhejte a přijďte
kdykoli strávit příjemný den na letišti
a poznat, že létání přináší spoustu různorodých zážitků a možností.
Předseda Aeroklubu Soběslav,
Ing. Bohumír Ctibor

galerie ve 2. patře až do konce srpna nabízí
výstavu Jihočeská venkovská architektura,
prostřednictvím fotografií a doprovodných
textů představující charakteristické lidové
stavby jednotlivých regionů jižních Čech.
Tato panelová výstava Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích je
doplněna o sbírkové předměty Blatského
muzea – fotografie statků z Blat pořízené ve 40. letech 20. století a projektovou
dokumentaci vybraných jihočeských venkovských staveb. K výstavě je k dispozici
výpravná fotografická publikace, kterou
vydal NPÚ.
HOUBY BORKOVICKÝCH BLAT
V rámci zkráceného 18. ročníku přírodovědných exkurzí Přírodou krok za krokem
Vás zveme do přírodní rezervace Borkovická blata a do jejího okolí – v sobotu 29. 8.
se tam vydáme s Pavlem Špinarem na mykologickou vycházku. Sraz je na parkovišti
na začátku naučné stezky při silnici Vesce
– Mažice v 9 hodin. S sebou si můžete přinést na určení i vlastní houbařské nálezy.
Na viděnou v muzeu i v přírodě se těší
Daniel Abazid a kol.

SOBĚSLÁVKA
Vino et verbum - Michal Vrba
4. 8. 2020, 18 hodin
V srpnu přivítáme na terase soběslavské knihovny
v rámci pravidelného literárního podvečera Michala Vrbu. S úspěšným červencovým čtením
Vratislava Kadlece jej volně spojuje nejen
domovské vydavatelství Argo, ale také nominace na cenu Magnesia litera.
Michal Vrba přijede představit svou novou
povídkovou sbírku Okolo Jakuba. Příběhy
více i méně propojuje rybník Jakub, nejde
však ani tolik o místo, jako o lidské osudy.
Lidé a křižovatky jejich životů v dobách
vymknutých z kloubů jsou hlavními hrdiny
Vrbovy povídkové knihy. A je jedno, zda
se vypravíme do dávných časů třicetileté
války nebo mezi běsy dvacátého století.
Pět povídek, pět lidských příběhů. Přijďte si je poslechnout a popovídat si s jejich
autorem v úterý 4. 8. od 18 hodin na terasu soběslavské knihovny. Vino et verbum pořádáné Soběslávkou je tu pro vás
s kvalitní literaturou i o prázdninách.
Zdeněk Kozlíček za Soběslávku, z.s.
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RC SOBÍK
Přes léto probíhají
v herničce příměstské tábory. Mrzí
nás, že nemůžeme v těchto dnech
nabídnout zázemí pro veřejnost, ale rádi
bychom připomněli, že většina vybavení
v naší herničce je pořízena v rámci podpory EU OPZ a MAS právě na příměstské
tábory, kterými se snažíme podpořit rodiny
dětí už od 3 let. Příměstské tábory pro tuto
věkovou kategorii pořádá na jihu Čech
opravdu minimum organizací, proto bývají naše tábory brzy obsazeny nejen lidmi ze
Soběslavi. Příměstské tábory budeme ještě realizovat příští školní rok, proto děkujeme za pochopení, že je v období konání
táborů v herničce zavřeno.
Chystáme však pro vás na poslední den
prázdnin a to 31. srpna „Den otevřených
dveří“. V rámci této akce bude zároveň probíhat zápis na pravidelné aktivity
viz plánovaný program. Tento den bude
i dobrou příležitostí k prodloužení našeho členství, protože jsme si na školní rok
2020/2021 připravili pro naše členy nejedno překvapení. Bude se jednat o několik
bonusů, které vám jednoleté členství přinese. Více podrobností o výhodách se však

Plánovaný program na září:
Pondělí

Úterý

8.30 - 11.30

Volná herna s možností hlídání (Eva)

9.00 -10.00

Cvičení s kočárky (Niky)

15.00 -17.30

Volná herna (Iva)

17.30 -18.30

Těhotenské cvičení (Iva)

9.00 - 9.45
10.15 - 11.00

Pohybové hrátky I. (Pavla)
Pohybové hrátky II. (Pavla)

Středa

8.30 -11.30

Čtvrtek

15.00 - 16.00

Sobíkův mix zájmů novinka (Iva)

16.15 - 17.15

Kondiční cvičení pro maminky (Iva)

9.00 - 9.45
10.15 - 11.00

Pohybové hrátky III. (Pavla)
Pohybové hrátky IV. (Pavla)

Pátek

Volná herna (Petra)

dovíte až osobně 31. srpna v naší herničce.
Jelikož ještě ladíme pravidelný program na
nový školní rok, nabízíme vám plánovaný
program, u kterého ještě může dojít k malým změnám, které bychom uvedli včas na
našich facebookových a webových stránkách. V programu najdete jednu novinku
a to Sobíkův mix zájmů. Jedná se o speciální nabídku volnočasové aktivity pro
děti od 3 do 5 let, kdy si děti každý měsíc
vyzkouší jinou aktivitu, při které se samy

budou moct rozhodnout, co je baví nejvíc.
Aktivity se budou střídat po jednom měsíci
a budou zahrnovat mimo jiné malování,
tancování, zpívání, míčové hry, jógu, tvoření a atletiku. Jedná se o aktivitu, na které
jsou děti samy bez rodičů.
Jelikož bude opět v nabídce i nový kurz pro
těhotné, kde je omezena kapacita. Můžete
se už nyní, budoucí maminky, hlásit na tel.
č. 725 884 824. Kurz zahrnuje osm lekcí,
každá lekce se skládá ze 45 minutového
cvičení zaměřené na udržení psychické
a fyzické kondice v době rostoucího bříška
- cvičení s overbally, cvičení na zmírnění
bolesti zad, nácvik správného držení těla,
relaxační cvičení na uvolnění a zpevnění
pánevního dna, lehké kardio cvičení,dechové techniky, power jóga + 15 min
diskuse na témata týkající se těhotenství
a porodu. Cena kurzu je 1 000 Kč.
Opět připomínáme, že veškeré aktuality
najdete na našich webových a facebookových stránkách.
Přejeme všem krásný zbytek léta a 31. srpna
se na Dni otevřených dveří budeme na
všechny moc těšit.
Za kolektiv RC Sobík Iva Čejková

Příměstský tábor s tématem „Život zálesáka“

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

DOBROBĚH
2020
sobota 19. 9.
9:00 - 17:00

KEMP TJ SPARTAK

pořádá Diakonie Rolnička
více na dobrobeh.rolnicka.cz

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA BURZU
A TRHY 2. 8. 2019
od 7 do 9:30 hod.
areál chovatelů
K nákupu drobného zvířectva, farmářských produktů
a chovatelských potřeb.
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BAVTE SE O PRÁZDNINÁCH S HLÁSKOU
3) Propojte obrázky v levém a pravém sloupci

4) Doplňte prázdná pole v Sudoku

2) Vybarvěte květinu pastelkami a doplňte různé vzory dle předlohy

Stránku jsme pro Vás připravili s MŠ DUHA
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KD VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE
(vybrané akce)

UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2020
Veselí nad Lužnicí je letos již popáté součástí úspěšného projektu Umění ve městě. Letošním tématem je voda. Cílem je,
aby umělecká díla byla jak na hladině, tak
v okolí řek a vodních ploch jižních Čech.
Park u KD.

MEDVĚD, MÉĎA, MEDVÍDEK

Sobota 1. srpna 		
19h
TRIO AURIC
Koncert v rámci letního cyklu Veselská
ozvěna 2020. Kostel Nejsvětější Trojice,
Hamr.
Sobota 8. srpna 		
19 h
DUO BARNETTO
Koncert v rámci letního cyklu Veselská
ozvěna 2020. Kostel Navštívení Panny Marie, Zálší.

Výstava medvídků ze soukromé sbírky
Drahomíry Venclíkové.
Pro děti i dospělé jsou připraveny zábavné pracovní listy. Dozvíte se mnoho
zajímavostí a věřte, že výstava není
určena pouze dětem.
Výstavní místnost KD Veselí n.L.,
vždy út, čt a so od 13 do 17 h.
Dernisáž v út 22. 9. od 18 h.

Pátek 21. srpna
KINO NA KOLEČKÁCH – 3BOBULE

Sobota 15. srpna
19 h
LITERÁRNĚ HUDEBNÍ SDRUŽENÍ
HAMAVE
Koncert v rámci letního cyklu Veselská
ozvěna 2020. Kostel Nanebevzetí Panny
Marie, Drahov.

Projekce letního kina pod širým nebem
v parku za KD. Za účasti herců Šimona Klacla (ve filmu Jožka, syn Kryštofa Hádka a
Terezy Ramba) a Boba Klacla (herce a otce
Šimona, který ve 3Bobulích také hraje).
Park za KD, beseda od 20:15 h, promítání
po setmění cca od 20:45 h, vstupné: 120 Kč.
Prodej vstupenek v kanceláři KD i on-line na
www.kd-veseli.cz. Vstupenky, které zakoupíte v předprodeji, si večer před promítáním
na místě vyměníte za identifikační náramek.
Sobota 22. srpna		
19 h
KLARINETOVÝ SOUBOR PRACHATICE
Koncert v rámci letního cyklu Veselská
ozvěna 2020. Kostel Nanebevzetí Panny
Marie , Modrá Hůrka
Středa 26. srpna 		
19 h
BUEN CAMINO
Beseda s Františkem Talířem o pouti do
Santiaga de Compostela. „Buencamino“
takto se zdraví poutníci, kteří už od středověku směřují do španělského Santiaga de
Compostela. Víceúčelový sál KD.
Michaela Jindová,
KD Veselí n. L.

Hynek Míka je dvojnásobným Mistrem ČR ve sjezdu na divoké vodě
Ve dnech 13. – 14. června
2020 se sjeli mladí závodníci
z celých Čech a Moravy do
Postřelmova na horním toku
řeky Moravy. Konalo se zde
totiž Mistrovství České republiky žáků a dorostu ve
sjezdu na divoké vodě.
Díky deštivému počasí v předchozích dnech se koryto řeky
hezky naplnilo, a tak závod
v délce téměř čtyř kilometrů
prověřil nejen fyzickou připravenost závodníků, ale i jejich
schopnost zvládat jízdu nevysokými vlnami, zatáčkami
a vyhýbat se větvím a mělčinám.
Soběslavský oddíl reprezentovalo pouze pět závodníků,
takže početně patřil mezi nejmenší. Svými výsledky však
předčil všechny „mamutí“ oddíly jako Olomouc, Bohemians
Praha, Český Krumlov. Každý
ze soběslavských závodníků si
totiž domů odvezl alespoň jednu medaili!!!
Naším nejúspěšnějším závodníkem byl bezesporu Hynek
MÍKA, student soběslavského
gymnázia, který čtyři starty
přetavil ve čtyři vítězství. So-

botní závod byl pro něj prvním Českým pohárem pro rok
2020, v něm startoval nejprve
na kanoi (kategorie C1), kde
o více než osm vteřin porazil
Ondřeje Kvapila z Vysokého
Mýta, na kajaku (kategorie K1)
pak druhému Jindřichu Floriánovi z Trutnova „nadělil“ neuvěřitelných 21 vteřin! Nedělní
závod byl dnem „D“ – Mistrovstvím ČR pro rok 2020. Hynek
do závodu nastoupil jako vítěz
sobotních závodů a musel tedy
bojovat nejen s tratí, se soupeři, ale i s rolí favorita. Hynek to
však zvládl skvěle – stal se Mistrem ČR žáků na kanoi, když
nad druhým v pořadí zvítězil
o 26 vteřin! Na kajaku jednotlivců opět zvítězil a získal
druhou zlatou medaili – znovu s obrovským náskokem 23
vteřin. Mezi dorostenci mladšími, mezi které již příští rok
přestoupí, mu tento výsledek
zajistil skvělé 3. místo. Sbírku
medailí pak doplnil o bronz
v závodě družstev.
Velice úspěšnou byla i Hana
KOLIHOVÁ, která v sobotním
Mistrovství ČR dorostu vybojovala na kajaku druhé místo
a stříbrnou medaili za vítěznou

Terezou Kneblovou z Olomouce, když za ní zaostala pouhé
2,5 vteřiny. V kategorii C2
dorostenky pak s Janou Bočánkovou skončily na druhém
místě a Hanka tak brala druhou stříbrnou medaili. Nedělní závod byl pro dorostenky
Českým pohárem juniorů, jehož výsledky spolu s výsledky
MČR rozhodují o zařazení do
reprezentačního družstva ČR
pro nadcházející ME ve slovinském Solkanu. Hance se

závod opět povedl, skončila na
druhém místě a má tak dobře
nakročeno k účasti na ME.
Jakub Sladovník závodil
jak v kategorii C1, tak v K1,
v obou skončil v první třetině
výsledkové listiny. V závodě
tříčlenných družstev však medaili získal, a to bronzovou.
Nováčkem v soběslavském
týmu byl Antonín Pech, který
závodil na kajaku (kategorie
K1). Na svém prvním MČR
obsadil výborné 11. místo z 27
žáků starších. V odpoledním
závodě tříčlenných družstev
vybojoval třetí místo a domů si
tak odvezl svoji první medaili
z MČR - bronzovou.
Poslední soběslavskou medaili - stříbrnou - pak přidala
Jana Bočánková, když na kanoi dvojic s Hanou Kolihovou
nestačily pouze na pardubickou
dvojici Bundová – Žďárská.
Seriál Českých pohárů žáků
a juniorů bude pokračovat
o prázdninách 8. a 9. srpna, tentokrát sprinty na umělé slalomové dráze v Českém Vrbném
na řece Vltavě.
Jana Lagnerová
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FOTBAL
Rozpis mistrovských zápasů na měsíc srpen
1.

Soběslav

Sedlčany

So 22. 8.

17,00

muži „A“

1.

Větrovy

Soběslav „B“

So 22. 8.

17,00

muži „B“

2.

J.Hradec

Soběslav

So 29. 8.

10,30

muži „A“

2.

Soběslav

Sepekov

Ne 30. 8.

10,00

dorost

2.

Slavie Č.B.

Soběslav

Ne 30. 8.

13,30

žáci

2.

Soběslav „B“ Čížová

Ne 30. 8.

17,00

muži „B“

TJ LOKOMOTIVA VESELÍ NAD LUŽNICÍ
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
pořádá

NÁBOR DÍVEK
ročník 2016 a velmi šikovná děvčata ročník 2015

KDY:

7. 9. 2020 v 17:00 hodin
9. 9. 2020 v 17:00 hodin
11. 9. 2020 v 17:00 hodin
Kontakt: Eva Urbanová, tel.: 723 053 313
E-mail: gymnastikav@seznam.cz
inzerce

ÚDRŽBA TRAVNÍHO POROSTU
-

sečení trávy
práce s motorovou pilou
a křovinořezem
stavební a dokončovací práce
při mimořádné situaci volat
24 hod./denně
Firma Lukáš LANDA, tel. 732 504 381
e-mail: landis880331@seznam.cz
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OCULEUS s. r. o.
přijme zdravotní sestru
do ambulance očního lékaře
/oftalmologa v Soběslavi.
Nabízíme nastandardní mzdové
ohodnocení, pevnou denní
pracovní dobu, firemní benefity,
moderně vybavené pracoviště.
Požadujeme příjemné
vystupování, praxi v oboru
anebo ochotu učit se.
telefon: 774 720 441
e-mail: oculeus@oculeus.cz

OCULEUS s. r. o.
přijme očního
lékaře-oftalmologa
do nově otevřené oční
ambulance v Soběslavi. Nabízíme
nadstandardní mzdové ohodnocení,
pevnou denní pracovní dobu,
firemní benefity, moderně
vybavené pracoviště.
Požadujeme příjemné vystupování,
zájem o obor a pacienty.
telefon: 774 720 441
e-mail: oculeus@oculeus.cz

kolegy do pozic:
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodej
Nemovitosti - www.inrekareality.cz

•
•

Prodám smrkové střešní latě 4 x 6
cm, délka 5 m. Cena dohodou.
Tel. 605 577 789.

•

Prodám byt 3+1 s garáží + 2 sklepy
= 95m2, zděná zástavba, 1. nadzemní podlaží. Tel. 603 167 845
Koupě
Koupím dům, byt, nebo chatu
v Soběslavi a okolí.
Tel. 776 092 862

•

•

Koupím dům, větší chatu v
Soběslavi a okolí. 722 505 815

•

Koupím garáž v Soběslavi.
Tel. 776 468 750

•

Koupím byt v Soběslavi.
Tel. 776 468 750

•
•

Ostatní
Nabízím malířské a natěračské
práce. Tel: 728 987 702.
Pronajmu nové byty 2+1
a garsoniéru, zahrada, místo na
stání, v klidném prostředí.
Tel. 777 907 750

Na kole i pěšky
Už jste vyzkoušeli cestovatelskou
aplikaci Na kole i pěšky? Ne?
Tak si ji stáhněte třeba
na GooglePlay...
Aplikace vám v České republice
pomůže zjistit, jaké stezky pro horská
kola, pěší, in-line brusle, hipostezky,
vodácké, běžkařské a naučné stezky
se nacházejí ve zvolené oblasti.

KAMENICTVÍ
Kámen ábor

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

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

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

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN
• nízká cena
• neomezená životnost

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

VESCE 44, Soběslav
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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

RODINNÁ FARMA U VOJTŮ
HAMR 18
Přijímáme objednávky
na vykrmená kuřata a krůty.
Objednávky na tel 381 582 207
mobil: 731 585 468, 607 258 998
nebo na email
v-drubezzedvora@seznam.cz
PRODÁVÁME MASO ČERSTVÉ,
CHUTNÉ A V BIO KVALITĚ
VHODNÉ I PRO ALERGIKY

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách, slepičky Green
Shell-typu Araukana a Dark
Shell-typu Maranska. Stáří
15 - 19 týdnů, cena 169 - 229 Kč/ks.
Prodej: Soběslav – u vlak. nádraží
28. 8. 2020 - 17.50 h
1. 9. 2020 - 9.55 h
Výkup králičích kožek - cena dle
poptávky. Info: Po - Pá 9.00 - 16.00 h
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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Termín uzávěrky inzerce - 10. 8., pište na hlaska@musobeslav.cz
SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ

ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ
DŘEVO
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
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