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cena 10,- Kč

Podrobné výsledky voleb
do Zastupitelstva města Soběslavi
uveřejňujeme na str. 3.

Rozsvítíme strom
s Rádiem Blaník
Město Soběslav a Rádio Blaník vás zvou v pondělí 1. 12. 2014 od 15 hodin na tradiční Rozsvěcování vánočního stromu na náměstí Republiky.
Jako hlavní host vystoupí Petra Černocká.
Rádio BLANÍK si pro vás připravilo řadu dárků,
na děti čekají
soutěže.
ááá

Vstup na akci
je zdarma.
ááá

Předpokládaný
konec
v 17 hodin.

Nejlepší podnikatelé Jihočeského kraje
Vítěznou firmou devátého ročníku soutěží Vodafone Firma roku
2014 a GE Money Bank 2014 Jihočeského regionu se stala soběslavská
společnost České houby – největší pěstitel hub v ČR. Vítězové postupují
do celorepublikového finále, kde budou reprezentovat Jihočeský kraj.
„U vítězné firmy jsme ocenili hlavně chuť vyhrávat a schopnost neustále
hledat motivaci, i když se zrovna nedaří. Potvrzuje to fakt, že se do podnikání pustili vlastně natřikrát. Vyrábějí stoprocentně přírodní produkt, využívají nejmodernější technologie a v neposlední řadě dbají i na péči o
zaměstnance a sounáležitost s regionem,“ popsala klady vítězné firmy Silvie Pánková, regionální manažerka prodeje společnosti Vodafone.
Společnost České houby získala také titul Vodafone Odpovědná firma
roku 2014 Jihočeského kraje.
Podrobnosti čtěte na str. 9
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Usnesení 18. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 30. září 2014
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 18/244/2014

Rada města ukládá realizovat usnesení z 19.
zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se konalo 24. září 2014.

 Usnesení č. 18/245/2014

Rada města se v návaznosti na své usnesení č.
14/201/2014 seznámila s kompletní územní
studií průmyslové zóny „U dálnice D3“ v Soběslavi, kterou zpracoval Ing. arch. Jan Stach
- ASKA, Tábor, a doporučuje ji zastupitelstvu města k projednání.

 Usnesení č. 18/246/2014

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Odvedení balastních vod – Na Pískách, Soběslav“, které se
uskutečnilo 22. 9. 2014 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Chališ, spol. s r. o., Tábor, za cenu 3.223.879
Kč + DPH, na druhém místě se umístila firma
Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav, za cenu 3.357.967,44 Kč + DPH.

 Usnesení č. 18/247/2014

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele nového parkoviště
v Lužnické ulici v Soběslavi, které se uskutečnilo 25. 9. 2014 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Chališ, spol. s r. o., Tábor, za cenu 497.164
Kč + DPH, na druhém místě se umístila firma
František Dukát, Soběslav, za cenu
498.024,89 Kč + DPH.

 Usnesení č. 18/248/2014

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele nového výtahu do domu
čp. 109/I na náměstí Republiky v Soběslavi,
které se uskutečnilo 29. 9. 2014 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Výtahy Tábor, s. r. o., Tábor, za cenu 738.000
Kč + DPH, na druhém místě se umístila firma
OTIS, a. s., České Budějovice, za cenu
759.000 Kč + DPH.

 Usnesení č. 18/249/2014

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem
Soběslav a Místní organizací Českého rybářského svazu Soběslav, kterým se prodlužuje
nájemní smlouva na pronájem rybníků Dolejší v k. ú. Chlebov, Novákovský v k. ú. Nedvědice, Švadlačky v k. ú. Soběslav a pískovny
Roudná II – pískovna Klenovice v k. ú. Klenovice do 31. 12. 2020.

 Usnesení č. 18/250/2014

Rada města v návaznosti na usnesení ZM č.
18/170/2014 ze dne 25. 6. 2014 souhlasí
s uzavřením darovacích smluv mezi městem
Soběslav a Jihočeským krajem, České Budějovice, na bezúplatný převod pozemků parc.
2
č. 1282/1 o výměře 175 m , 3993/14 o výmě2
2
ře 648 m , 3993/15 o výměře 4 m , 3993/16 o

2
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výměře 170 m a 3993/17 o výměře 115 m ,
vše v k. ú. Soběslav, z vlastnictví Jihočeského kraje do vlastnictví města Soběslavi v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním
pozemků pod chodníky a veřejným prostranstvím ve Wilsonově a Bechyňské ulici v Soběslavi.

 Usnesení č. 18/251/2014

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD-030-14 ze dne
25. 6. 2014 uzavřené mezi městem Soběslav
a firmou K&K Technology, a. s., Klatovy,
kterým se prodlužuje termín dokončení opravy havarijního stavu vyhnívací nádrže na
ČOV Soběslav do 17. 10. 2014.

 Usnesení č. 18/252/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
výpůjčce pozemku pro výstavbu příjezdové
komunikace mezi městem Soběslav a Jitonou, a. s., Soběslav, za účasti společnosti GZ
Media, a. s., Loděnice, kterou se řeší majetkoprávní vypořádání pozemků parc. č.
1686/17 a 1686/21, které jsou ve vlastnictví
Jitony, a. s., Soběslav, pro budoucí výstavbu
příjezdové komunikace k výrobní hale firmy
GZ Media v Soběslavi.

 Usnesení č. 18/253/2014

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.
1/2014 ke Smlouvě o nájmu staveb a zařízení
pro výrobu a dopravu pitné vody a odvádění a
čištění odpadních vod ve městě Soběslav ze
dne 1. 12. 1999 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Čevak, a. s., České Budějovice, kterým se řeší snížení nájemného za
pronájem vodohospodářského majetku města
v roce 2014 v souvislosti s vypořádáním
oprav na vyhnívací nádrži na ČOV Soběslav
provedené firmou Čevak, a. s., České Budějovice.

 Usnesení č. 18/254/2014

Rada města v souladu se zřizovací listinou ZŠ
Komenského souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy mezi ZŠ Komenského a firmou Soběslavská pekárna, s. r. o., Soběslav, na poskytnutí daru 1.100 Kč měsíčně v období od
1. 9. 2014 do 30. 6. 2015 jako příspěvek na
obědy pro dva žáky školy.

 Usnesení č. 18/255/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
zřízení služebnosti mezi městem Soběslav a
E.ON Trend, s. r. o., České Budějovice, na
umístění kabelového elektrického vedení NN
2
NAVY 4x150 mm uloženého na pozemcích
parc. č. 89/10, 21 a 25 v k. ú. Soběslav, které
jsou ve vlastnictví města, v souvislosti s realizací kabelového vedení v návaznosti na
umístění kogenerační jednotky firmy E.ON
Trend v plynové kotelně „K3“ na náměstí Republiky v Soběslavi.

 Usnesení č. 18/256/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
zřízení věcných břemen – služebnosti inženýrských sítí mezi městem Soběslav a E.ON
Trend, s. r. o., České Budějovice, na umístění
kabelového elektrického vedení VN a NN uloženého na pozemcích parc. č. 2103/6 a 89/21 a
24 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví

města, v souvislosti s realizací kabelového vedení v návaznosti na umístění kogenerační
jednotky firmy E.ON Trend v plynové kotelně
na sídlišti Svákov v Soběslavi.

 Usnesení č. 18/257/2014

Rada města na návrh ředitele KDMS Mgr.
Petra Valeše souhlasí s přijetím věcného daru
- výpočetní techniky a spotřební elektroniky
v hodnotě 30.000 Kč od firmy DK Dvořák,
s. r. o., Roudná, do majetku Kulturního domu
města Soběslavi.

 Usnesení č. 18/258/2014

Rada města bere na vědomí předběžné vyhodnocení hospodaření letního koupaliště
Soběslav v roce 2014 dle zprávy předložené
jednatelem Správy města Soběslavi, s. r. o.,
p. Vladimírem Faladou.

 Usnesení č. 18/259/2014

Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 3+1 v čp. 103 na náměstí Republiky
v Soběslavi do nájmu Kamile Strakové, Soběslav, a dále s výměnou městského bytu velikosti 2+1 v čp. 119 v ulici Na Pískách
v Soběslavi, který má v nájmu pan Ludvík
Oláh, za městský byt velikosti 1+1 v čp.
59/34 v ulici tř. Dr. Edvarda Beneše v Soběslavi, který má v nájmu paní Milena Pištolová,
ke dni 1. 11. 2014.

 Usnesení č. 18/260/2014

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou LED
CORD, s. r. o., Soběslav, na výměnu osvětlovacích těles veřejného osvětlení ve Svákovské a Slovenské ulici a přilehlé oblasti garáží
v Soběslavi za cenu 172.490 Kč + DPH.

 Usnesení č. 18/261/2014

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Vialit Soběslav, spol. s r. o.,
kterým se prodlužuje termín dokončení opravy povrchu Lužnické ulice v Soběslavi do
10. 11. 2014.

Usnesení 19. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 14. října 2014
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 19/262/2014

Rada města bere na vědomí zprávu starosty
města o průběhu, výsledcích a organizačním
zajištění voleb do zastupitelstva města, které
se uskutečnily ve dnech 10. a 11. 10. 2014.
Rada města schvaluje odměnu tajemníkovi
MěÚ Ing. Radku Bryllovi za velmi dobré organizační zajištění těchto voleb ve výši dle
zápisu z jednání.

 Usnesení č. 19/263/2014

Rada města souhlasí s návrhem parcelace pozemků pro výstavbu II. etapy rodinných
domů na sídlišti Svákov dle návrhu geometrického plánu zpracovaného firmou Geodézie Jih – Ing. Petr Sedláček, Soběslav.

 Usnesení č. 19/264/2014

Rada města stanovuje plat řediteli Základní
pokračování na str. 3
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školy Soběslav, Komenského 20, Mgr. Janu Holasovi ve výši dle zápisu z jednání s účinností od 1. 11. 2014.
Usnesení č. 19/265/2014
Rada města v návaznosti na své usnesení č. 18/252/2014 ze dne 30. 9.
2014 a v návaznosti na provedené výběrové řízení souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou HWT, s. r. o., Svitavy, na zhotovení příjezdové komunikace k výrobní hale firmy GZ
Media v Soběslavi za cenu 826.079 Kč + DPH.
Usnesení č. 19/266/2014
Rada města souhlasí s uzavřením smluv o připojení k distribuční soustavě mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na připojení nebytových prostor na terase za domy čp. 101 – 104 na
náměstí Republiky v Soběslavi v souvislosti se zřízením dvou nových
odběrných míst v návaznosti na rekonstrukci elektroinstalace v uvedených prostorách.
Usnesení č. 19/267/2014
a) Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 25.000
Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2014 na úhradu části nákladů
spojených s pořádáním akce „Rozsvěcení vánočního stromku s Rádiem Blaník“, která se uskuteční 1. 12. 2014 od 15:00 hodin na náměstí
Republiky v Soběslavi.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a
agenturou Media marketing Services, a. s., Praha, na uspořádání kulturního programu pro veřejnost při uvedené akci.
Usnesení č. 19/268/2014
Rada města souhlasí na návrh Bytové komise rady města s přenecháním městského bytu velikosti 1+0 v čp. 60/36 v ulici tř. Dr. Edvarda
Beneše v Soběslavi do nájmu Danuši Pekárikové, Soběslav, s přenecháním městského bytu velikosti 3+1 v čp. 109 na náměstí Republiky v
Soběslavi do nájmu Naděždě Ladmanové, Soběslav, a dále s přenecháním městského bytu velikosti 3+1 v čp. 102 na náměstí Republiky
v Soběslavi do nájmu Josefu Štěpánkovi, Soběslav.
Usnesení č. 19/269/2014
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 25.000 Kč
ze schváleného rozpočtu města na rok 2014 Tělovýchovné jednotě
Spartak Soběslav na úhradu části nákladů spojených se zakoupením
mobilního defibrilátoru, který bude k dispozici ve sportovním areálu
města při všech sportovních utkáních a akcích.

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se
konalo 24. září 2014 od 18:00 hodin
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

 ZM 19/171/2014

Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi na rok
2014 – rozpočtové opatření č. 3/2014 – v předloženém znění.

 ZM 19/172/2014

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města Soběslavi na
rok 2015 až 2017 v předloženém znění.

 ZM 19/173/2014

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje bezúplatný převod poze2
mku parc. č. 4012/3 o výměře 269 m v k. ú. Soběslav z vlastnictví ČR,
příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Soběslavi.

 ZM 19/174/2014

Zastupitelstvo města schvaluje směnu s doplatkem pozemků parc. č.
2
2
1547/1 o výměře 76 m , parc. č. 2617/11 o výměře 7.380 m a parc. č.
2
2641/26 o výměře 2.655 m , vše v k. ú. Soběslav, z podílového vlastnictví pana Ondřeje Špačka, Planá nad Lužnicí, a pana Přemysla Špačka,
Sezimovo Ústí, do majetku města Soběslavi a pozemku parc. č.
2
2151/53 o výměře 2.233 m v k. ú. Soběslav z majetku města Soběslavi
do podílového vlastnictví pana Ondřeje Špačka, Planá nad Lužnicí, a
pana Přemysla Špačka, Sezimovo Ústí. Rozdíl ve výměře bude ve pros2
pěch Špačkových doplacen za cenu 30 Kč/m .
pokračování na str. 4

Zvolení zastupitelé dle výsledku
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listina
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Vydané obálky

2 724

Volební účast

46,48 %

Platné hlasy

51 046

Kandidátní listina
ZA VYTVOŘENÍ
PRACOVNÍCH MÍST
V SOBĚSLAVI

Abs. hlasy

Přepočtené %
platných hlasů

Sdružení
ODS a NK

SNK NEJSME
STRANOU
Počet
mandátů

105

0,21

0

ANO 2011

5 974

11,70

2

Sdružení ODS a NK

11 019

21,58

5

SNK - NEJSME STRANOU

11 983

23,47

5

KSČM

4 323

8,46

2

Sdružení KDU-ČSL a NK

4 286

8,39

2

Piráti pro Soběslav

5 144

10,07

2

ČSSD

8 212

16,08

3

Pořadí
na KL

Hlasy
abs.

Hlasy
v%

Mgr. Milan Dančišin

3

399

6,67

Jaroslav Himpan

2

392

6,56

Ing. Jindřich Bláha

1

1027

9,32

Mgr. Alena Krejčová

2

801

7,26

MUDr. Lubomír Kříž

3

764

6,93

Václav Nedvěd

4

729

6,61

Mgr. Michal Pánek

11

628

5,69

Mgr. Petr Lintner

1

1 279

10,67

Mgr. Pavel Lintner

5

1 017

8,48

Ludmila Zbytovská

3

801

6,68

Mgr. Petr Valeš

2

794

6,62

Zdeněk Vránek

4

721

6,01

Jan Pehe

5

351

8,11

Růžena Domová

7

333

7,70

MUDr. Jan Chabr

1

496

11,57

Mgr. Irena Molíková

11

425

9,91

Ing. Martin Kákona

1

404

7,85

Ing. Iveta Matějů

2

303

5,89

Mgr. Vladimír Drachovský

1

1 176

14,32

Marcela Hánová

2

755

9,19

Kamil Modl

4

531

6,46

Kandidát

ANO 2011

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Soběslavi,
podrobné informace na www.volby.cz
Zapsáno voličů

3

KSČM

Sdružení
KDU-ČSL a NK
Piráti pro
Soběslav

ČSSD

4
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 ZM 19/175/2014

Zastupitelstvo města schvaluje koupi poze2
mku parc. č. 519/2 o výměře 1.841 m a poze2
mku parc. č. 519/3 se stavbou o výměře 44 m
v k. ú. Soběslav od pana Jiřího Vojty, Katov,
za cenu 400.000 Kč.

 ZM 19/176/2014

Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Prodej pozemků parc. č. 3014/2 o výměře
2
2
82 m , parc. č. 3014/3 o výměře 33 m , parc. č.
2
3814/3 o výměře 12 m a parc. č. 3814/4 o vý2
měře 1 m v k. ú. Soběslav firmě Strabag, a. s.,
Praha, za celkovou cenu 17.740 Kč.
b) Koupi pozemků parc. č. 2982/1 o výměře
2
2
2.332 m , parc. č. 2982/3 o výměře 13 m a
2
parc. č 2982/4 o výměře 1.479 m , vše v k. ú.
Soběslav, od firmy Strabag, a. s., Praha, do
majetku města Soběslavi za celkovou cenu
91.800 Kč.

Vážení spoluobčané!
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří se ve dnech 10. a 11. října zúčastnili
komunálních voleb a odevzdali své hlasy ve volebních místnostech svým vybraným kandidátům. Zvláště bychom rádi poděkovali těm, kteří
odevzdali hlasy kandidátům naší strany. Velmi
si toho vážíme.
Nově zvolení zastupitelé za KSČM v Soběslavi
Růžena Domová a Jan Pehe

Upozornění pro řidiče

Řidiči pozor!!
Zkontrolujte si, zda si nemusíte vyměnit řidičský průkaz!!!
Jedná se o řidičské průkazy (dále jen ŘP) vydané po 01.05.2004, kterým po 10 letech končí
jejich platnost (pro bližší upřesnění uvádíme, že
se již jedná o ŘP velikosti „kreditní karty“).
Platnost ŘP je uvedena na přední straně ŘP
pod bodem 4b.
Výměna ŘP je bezplatná, pokud se nezměnily osobní údaje řidiče.
Doporučujeme podat žádost o výměnu ŘP
min. 1 měsíc, max. 3 měsíce před vypršením
platnosti.
Lhůta pro výměnu ŘP je do 20 dnů ode dne
podání žádosti (lze využít lhůty pro vydání do
5 pracovních dnů, tzv. blesk, za poplatek 500,Kč).
K výměně ŘP je potřeba mít:
· 1 průkazové foto o rozměru 3,5x4,5 cm – čelní pohled (v budově MěÚ nelze foto na ŘP
pořídit)
· platný doklad totožnosti - občanský průkaz
nebo pas (předložit ke kontrole)
· stávající řidičský průkaz (předložit ke kontrole)
Bližší informace získáte na telefonním čísle
381 508 186 nebo 381 508 184.
referentky ODVV
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Fond rozvoje bydlení města Soběslav
Městský úřad oznamuje, že od 1. 12. 2014 do 7. 2. 2015 přijímá žádosti o poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje bydlení města Soběslav na stavební úpravy bytů dle vyhlášky města č. 3/2011. Formulář žádosti si můžete vyzvednout na MěÚ, odboru organizačním a správy majetku, nám. Republiky 59/I, u Ireny Klečatské, I. patro, č. dv. 216. Tiskopisy jsou rovněž k dispozici na stránkách
www.musobeslav.cz. Podrobnější informace přineseme v příští Hlásce.

Informace o umístění kontejnerů
Upozorňujeme občany, že počátkem měsíce
listopadu 2014 budou v Soběslavi umístěny dva
nové kontejnery na sběr použitého textilu.
Umístěny budou na stanovišti na tř. Dr. E. Beneše /u gymnázia/ a dále v ulici Protifašistických bojovníků /asfaltová plocha za
Smrčkovým domem/. Kontejnery doplní již stávající kontejnery na textil umístěné u supermarketu Penny, na sídl. Na Svépomoci a v ul.
Tyršova. Do kontejneru se bude moci odkládat
ošacení /letní i zimní, dětské dámské, pánské/,
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, deky, peřiny a polštáře, spacáky, nepoškozená obuv /páry bot je nutno svázat/. Prosíme
občany, aby ukládali uvedené věci do

kontejnerů a nenechávali tašky a balíky ležet u
kontejnerů na zemi, neboť déšť, příp. sníh
takové věci zničí.
Dále upozorňujeme, že během rekonstrukce
náměstí došlo ke stažení sady kontejnerů umístěných před obchodním domem a tato byla nahrazena sadou kontejnerů umístěných v ulici
Protifašistických bojovníků /asfaltová plocha
za Smrčkovým domem/. Jsou zde umístěny
kontejnery na papír /noviny, časopisy, sešity,
lepenka, letáky/, na plast /plastové obaly, folie,
polystyren, plastové předměty/, na sklo /obalové a tabulové sklo/, na nápojový karton /obaly
od džusů, mléka, vína/ a na drobné kovy
/plechovky od potravin, nápojové plechovky/.
Ing. Jan Mošnička, OŽP MěÚ Soběslav

Dozvěděli jsme se na městském úřadu
· Rekonstrukce a revitalizace náměstí I. etapa bude dokončena začátkem
listopadu. (viz foto)
· Byla započata oprava komunikace
v Lužnické ulici, část od ulice Okružní po E55.
· V říjnu byla započata sanace loutkového divadla, na tuto akci byla použita dotace z programu záchrany
architektonického dědictví.
· Dále byla započata výměna části
oken a pokračují sanační práce na objektu bývalé knihovny. Tato akce je
s podporou dotace z programu regenerace městských památkových rezervací a zón.
· V říjnu bylo dokončeno propojení svákovské kotelny se sídlištěm Družstevní.
· V Nedvědicích proběhla oprava části hřbitovní zdi s podporou dotace od Jihočeského kraje.
· Dále probíhají opravy vyhnívací nádrže na čistírně odpadních vod.
· Byla započata oprava kanalizace v ulici U Nádraží.
· Probíhá oprava chodníku v ulici Wilsonova část u benzínové pumpy.
Jiří Weber, OVRR

SPRÁVA MĚSTA SOBĚSLAVI
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

MISTR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Podmínky účasti ve výběrovém řízení:
· státní občanství ČR
· bezúhonnost
· středoškolské vzdělání technického směru
K přihlášce uchazeč připojí:
· strukturovaný životopis
· výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
· kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání

Předpokládaný termín nástupu
od 1. 2. 2015.

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu
neurčitou s tříměsíční zkušební dobou.
Přihlášky s výše uvedenými doklady je možné
zaslat do 14. 11. 2014 do 11:00 hodin na
Správu města Soběslavi s.r.o., Tyršova 482/13,
392 01 Soběslav.
Bližší informace je možné získat
na personálním oddělení u pí Beránkové,
tel. č.: 381 477 216,
e-mail: berankova@smsob.cz.
Vladimír Falada, jednatel SMS, s.r.o.
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Tak konečně víme, kdo to byl!
Byla by to již zapomenutá epizoda z červnových povodní 2013, kdyby
se viník sám nepřihlásil a nezačal se tím chlubit.
Psal se den 9. 6. 2013. Osmý den povodně. Řeka i potok dávno kulminovaly, voda klesala a vše se vracelo k normálu. Hlášeny byly ale bouřky
s přívalovými dešti. A jedna taková bouřka k nám také v pozdních večerních hodinách dorazila. Rozlohou nebyla nijak veliká. O to víc vody ale
napršelo na malou oblast mezi Nedvědicemi, Mokrou a Vescemi. Vydatně pršelo také v Soběslavi, hlavně v západní části za E55. Hasiči byli v pohotovosti a odčerpáváním udržovali kanalizaci v provozu. Řeka opět
vystoupila na 3. stupeň povodňové aktivity. A jak už to bývá, když se nedaří, tak přijde další rána. K nefunkčním zpětným klapkám odlehčovacích
výpustí kanalizace se přidala další porucha. Ve 21.30 vypadlo hlavní
šroubové čerpadlo na přečerpávací stanici v Bechyňské ulici a nepodařilo
se ho zprovoznit. Toto čerpadlo se zapíná při silných deštích, aby zvládlo
zvýšený průtok. I přes tyto komplikace byla situace, kromě oblasti v okolí
Mokerských struh, kde šlo o život, pod kontrolou a vcelku stabilizována.
Pravda je, že se místy díky snížené účinnosti kanalizace tvořily nepříliš
významné laguny z dešťových srážek, které ale hasiči odčerpávali.
Jako by to ale všechno ještě nestačilo, tak se k nám, z výšin své svákovské hvězdárny, rozhodl sestoupit, jak se nyní ukázalo, pan Ing. Martin
Kákona, aby zachránil město. Po svém si vyhodnotil situaci a jednal. Odstranil nejprve pytle s pískem z ucpávky na nefunkční zpětné klapce a následně zvedl stavidlo na kanalizační šachtě v Bechyňské ulici. K tomu
musel překonat uzamčení. Postavil pak k němu na stráž nějakého důchodce a uspokojen svým dílem, odebral se zpět do výšin na hvězdárnu. Takovéto chování se dá jen těžko pochopit. Mohl přece kontaktovat krizový
štáb, kde byla nepřetržitá služba a zjistit si informace o aktuální situaci,
případně tam své poznatky a zjištění předat.
Očím jsi odešel,
v našich srdcích
však stále zůstáváš.
Dne 22. 11. 2014
uplynou 2 roky, co
nás navždy opustil náš
drahý manžel, tatínek a dědeček pan
Václav Brož ze Soběslavi.
Stále vzpomínají manželka Marie, synové
Pavel a Daniel s rodinami

Dne 24. 10. 2014
uplynulo 7 let, co nás
navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan
František Hartl.
Stále vzpomínají manželka, děti a vnoučata
Nina, Ondra, Mario, Eva, Honza a František
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Výsledkem tohoto diletantského činu bylo, že voda z řeky začala zaplavovat kanalizaci. Jednotka sboru dobrovolných hasičů ji pak čerpadly
s celkovým výkonem cca 600 litrů za sekundu musela čerpat po celou noc
až do pozdních odpoledních hodin, zpět do potoka a do řeky. Zabránili tím
ale zatopení Havlíčkova nábřeží, oblasti Na Pršíně a Chvalovského nábřeží. Okolo 15.00 hod. dne 10. 6. 2013 členové povodňové komise zjistili příčinu zatápění kanalizace a zavřeli ono stavidlo. Voda v kanalizaci
během několika minut klesla, čerpání mohlo být ukončeno a hasiči si
mohli jít konečně odpočinout. Těsně po povodních se k tomuto „hrdinskému“ činu nikdo nepřihlásil, a protože se podařilo situaci zvládnout,
povodňová komise po viníkovi ani nepátrala a nechala to být. Když to ale
pachatel na sebe sám prozradil v rámci předvolební kampaně Pirátské
strany, tak je potřeba reagovat, aby obyvatelé města věděli, jak to bylo
doopravdy a jak tuto situaci viděli lidé, kteří měli za zvládnutí povodně
faktickou zodpovědnost před spoluobčany i před zákonem.
V jedné věci ale musím dát panu Ing. Martinu Kákonovi za pravdu. Cituji z jeho předvolební kampaně „No a tak si říkám, když nefunguje vedení města v tak jednoduché věci jako je řízení jednoho stavidla, jak může
fungovat v komplikovanějších věcech“. Ano, zde jsme zaváhali. Měli
jsme po něm pátrat a pohnat ho k odpovědnosti. Vždyť překonal zámek,
manipuloval, s čím neměl, odstranil protipovodňová opatření, nastal
předpoklad vzniku škody velkého rozsahu… Na druhou stranu byl u nás
vládou vyhlášen nouzový stav – nejvyšší stupeň civilního krizového stavu
– a to se pak posuzuje vše přísněji a i postihy jsou mnohem tvrdší, a tak
jsme ho nechali být.
Než se rok s rokem sešel, pan inženýr posilněn svými hrdinskými činy
prohlásil se pirátem, sestavil sobě podobnou skupinu a společně vyrazili
do boje o vedení města, na což pravda mají ze zákona právo. Bohužel tak
to na světě chodí, svět dobré skutky odplácí.
Ing. Bohumír Ctibor, tajemník krizového štábu ORP Soběslav

Dne 7. listopadu 2014
uplyne 10 let ode dne,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka
Zdeňka Pitrová.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.

Čas plyne,
vzpomínky zůstávají…
Dne 1. 11. 2014
vzpomeneme 20. výročí
úmrtí pana Rudolfa
Růžičky ze Soběslavi.
Všem, kdo tiše vzpomenou s námi, děkuje
rodina.

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

Dne 2. 11. 2014 to budou 4
roky, co nás navždy opustila
naše milovaná dcera, maminka, manželka a sestra
Jana Hoffmannová, roz.
Cílková.
Za tichou vzpomínku děkují rodiče, manžel Pavel, děti Roman, Michal, Gita, Pavel, sestra Monika s rodinou a
ostatní příbuzní. Nikdy nezapomeneme!

Od 26. 11. 2009
uplynulo 5 let, co nás
navždy opustil pan
Lubomír Slavík, věnujte mu tichou vzpomínku.
Manželka Hana a synové s rodinami

Utichlo Tvé dobré srdce a milý hlas,
bolest však nezhojí žádný čas.
Kdo tě měl rád, jen v dobrém vzpomene,
kdo tě miloval, nikdy nezapomene.
Krásná léta s tebou prožitá
nás budou provázet do konce života.

Dne 24. listopadu 2014 oslaví diamantovou
svatbu manželé
Miroslava a Miloslav Maňourovi.
Milá babičko a dědo, přejeme Vám do dalších let společného života hodně zdraví, lásky a spokojenosti. Syn Miroslav, vnuk Aleš
se synem Davídkem, vnuk Michal s manželkou Marií a dětmi Ondráškem a Adélkou, rodina Kovářova ze Zvěrotic, rodina Kovářova
z Roudné a rodina Petrů ze Soběslavi.

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 318

JUDr. Stanislav Hroch
Středa 5. 11. a 19. 11., 3. 12. a 17. 12.
od 13 do 17 h

Tel. 602 496 375
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Vítání nových občánků
Další slavnostní vítání nových soběslavských občánků se konalo v obřadní síni městského úřadu ve čtvrtek 9. října. Do života bylo
uvítáno 17 dětí, z toho 9 holčiček a 8 chlapečků.
Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné
zdraví a rodinnou pohodu.
Foto: Vladimír Cibulka

JUDr. Ing. Miroslav
Nosek, advokát
oznamuje, že v listopadu a prosinci
se jeho úřední hodiny
na Městském úřadě v Soběslavi ruší.

Seriál k novému
občanskému zákoníku
Dědění
Dědické právo je právo na pozůstalost nebo
na poměrný podíl z ní. Pozůstalost tvoří celé
jmění zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu. Dědické právo
vzniká smrtí zůstavitele. Dědí se na základě dědické smlouvy, závěti nebo ze zákona. Nabytí
dědictví potvrzuje soud.
Z dědického práva je vyloučen (dědická nezpůsobilost):
· kdo se dopustil úmyslného trestného činu proti
zůstaviteli, předku, potomku nebo manželu
· kdo se dopustil zavrženíhodného činu proti
zůstavitelově poslední vůli
· probíhá-li v den smrti zůstavitele řízení o rozvod
zahájené na zůstavitelův návrh z důvodu domácího násilí, pak je zůstavitelům manžel vyloučen
z dědického práva jako zákonný dědic
· byl-li rodič zbaven rodičovské odpovědnosti
proto, že její výkon zneužíval či zanedbával,
pak je vyloučen z dědického práva po dítěti
podle zákonné dědické posloupnosti
Dědické právo nemusí dědic nabýt projevem
své vůle, pokud se dědictví:
1. zřekne předem smlouvou se zůstavitelem ve
formě notářského zápisu
2. odmítne výslovným prohlášením vůči soudu
do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice
vyrozumí o jeho právu odmítnout dědictví
3. vzdá ve prospěch jiného v řízení před soudem
o dědictví.
I. Pořízení pro případ smrti je dědická
smlouva, závěť nebo dovětek. Ve prospěch
zdravotnického zařízení může zůstavitel v době,
kdy je v jeho péči, pořídit jen ve formě notářského zápisu.

1. Závěť
Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje
jedné či více osobám podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Dovětkem může zůstavitel nařídit odkaz, stanovit podmínku, příkaz nebo
doložit čas (co je stanoveno o závěti, platí i o
dovětku).

Forma závěti:
1. holografická, tj. sepsaná a podepsaná vlastní
rukou
2. alografická, tj. nesepsaná vlastní rukou, ale
vlastní rukou podepsaná, kdy zůstavitel musí
před 2 současně přítomnými svědky prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli (je-li
zůstavitel nevidomý, projeví svoji vůli před 3
současně přítomnými svědky)
3. pořízená veřejnou listinou
4. s úlevami při pořizování závěti, když je zůstavitel v bezprostředním ohrožení života nebo
pro jiný vážný důvod (ústně před 3 svědky,
před starostou, před velitelem námořního plavidla nebo letadla nebo před velitelem vojenské jednotky)
Obsah závěti je třeba vyložit tak, aby bylo
co nejvíce vyhověno vůli zůstavitele. V rozsahu, ve kterém není o pozůstalosti pojednáno závětí, nastupují zákonní dědici. Podíl dědice,

který nedědí a nemá náhradníka (uvolněný
podíl) přiroste poměrně k podílům ostatních povolaných dědiců jen tehdy, jsou-li povoláni rovným dílem, jinak jej dědí zákonní dědici.
Náhradnictví: zůstavitel pro případ, že dědictví nenabude osoba, kterou povolal za dědice, povolá této osobě náhradníka. Také
náhradníkům může povolat další náhradníky.
Svěřenecké nástupnictví: zůstavitel nařídí,
že dědictví má přejít po smrti dědice nebo v jiných určitých případech na svěřeneckého nástupce jako následného dědice. Vlastnické
právo dědice je omezeno na práva a povinnosti
poživatele, neurčí-li zůstavitel něco jiného. Pak
dědic může věc zcizit jen se souhlasem svěřeneckého nástupce ve formě notářského zápisu.
Zapisuje-li se věc do veřejného seznamu, zapíše
se do něj i svěřenecké nástupnictví.
JUDr. Ing. Miroslav Nosek, advokát
(pokračování v příštím čísle)
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program KD Soběslav – listopad 2014
Pravidelné akce:
DIAKLUB (vždy poslední úterý v měsíci !)......................................................16.00
ANONYMNÍ ALKOHOLICI (kontakt 602 126 685) .....................................18.00
Spolek divadelních ochotníků „CHVALOVSKÝ“ ...........................................20.00
· Středa SENIOR KLUB.................................................................................................13.30
RÁČEK, dětský kroužek lid. písní a tanců ........................................................15.30
· Čtvrtek CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ – Studio Bříško (Mgr. O. Havlíčková)...............14.00
JÓGA S MICHAELOU KLOSS (kontakt 602 143 866).................................18.00
· Pátek
SOBĚSLAVSKÁ CHASA................................................................................18.00
· Úterý

Další program:
TANEČNÍ KURZY 7., velký sál, vstupné 30 Kč ................................18.00
TANEČNÍ KURZY - DOSPĚLÍ 3., velký sál.....................................21.00
Neděle 2.11. IV. MLF Toulavé loutky – Koňmo – VYPRÁVĚNÍ STARÉHO VLKA
aneb PRAVDA O KARKULCE, loutková pohádka...........................10.30
velký sál, vstupné 45 Kč
Čtvrtek 6.11. ASTRÁL................................................................................................17.00
Sobota 8.11. TANEČNÍ KURZY 8., velký sál, vstupné 30 Kč ................................18.00
TANEČNÍ KURZY - DOSPĚLÍ 4., velký sál.....................................21.00
Neděle 9.11. IV. MLF Toulavé loutky – Teatrul Arcadia – TISÍC A JEDNA HRANICE
ANEB PŘÍBĚH O ALADINOVI, loutková pohádka .........................10.30
velký sál, vstupné 45 Kč
Úterý 11.11. Zadáno ENVI-PUR, s.r.o., velký sál......................................................8.00
Pátek
14.11. PARKÁN, taneční zábava, velký sál, vstupné 150 Kč .........................21.00
Sobota 15.11. TANEČNÍ KURZY 9., velký sál, vstupné 30 Kč ................................18.00
TANEČNÍ KURZY - DOSPĚLÍ 5., velký sál.....................................21.00
Středa 19.11. APP Art, CENA ZA NĚŽNOST, divadelní představení.....................19.30
velký sál, vstupné mimo předplatné 280 Kč
Pátek – sobota 21.11. a 22.11. KREATIV, prostory KD.......................................9.00 – 19.00
Neděle 23.11. TANEČNÍ KURZY 10., velký sál, vstupné 30 Kč ..............................14.00
TANEČNÍ KURZY - DOSPĚLÍ 6., velký sál.....................................17.00
Úterý 25.11. SPOLEČNÁ VĚC – Tomáš Pfeiffer a Vodnářský zvon, koncert ........19.30
velký sál, vstupné 120 Kč/ studenti a důchodci a ZTP 90 Kč
Neděle 30.11. Divadélko KOS, POHÁDKA S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU......10.30
velký sál, vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná 2.(3..) dítě zdarma !

· Sobota
·

·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

1.11.

Připravujeme na prosinec – výběr zajímavých kulturních akcí:
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Pozvánka do KD Soběslav
Náhradní divadelní představení za původně
plánovanou hru „Bůh masakru“ !
· Středa 19. listopadu v 19.30 hodin
CENA ZA NĚŽNOST - Dan Gordon
Divadelní hra Dana Gordona vznikla podle stejnojmenného filmu, který v roce 1984 získal
hned pět prestižních filmových Oscarů, včetně
Oscara za nejlepší film. Hra stejně jako film
zdařile osciluje na hranici komedie a melodramu, předvádí téměř 30 let vztahu dvou žen, matky a dcery. Aurora je velmi autoritativní žena,
poněkud výstřední vdova, která žije jen pro
svou dceru Emmu, které se snaží organizovat a
kontrolovat život.
Hrají: Aurora Greenwayová - Jana Janěková,
Emma (dcera Aurory) - Jitka Čvančarová, Garrett (milenec Aurory) - Alexej Pyško, Patsy Marcela Holubcová/Daniela Choděrová, Maise
- Jan Kačer/Petr Pelzer/Jan Fišar, Doris, ošetřovatelka - Daniela Choděrová/Petra Hobzová
Vstupné mimo předplatné 280 Kč
· Úterý 25. listopadu v 19.30 hod. – velký sál

SPOLEČNÁ VĚC - KONCERT
Koncert Tomáše Pfeiffera na Vodnářský zvon
je jedinečným souzněním hráče a nástroje tvoříc
neopakovatelný umělecký zážitek. Návštěvníci
koncertu uvidí neobvyklý multimediální projekt
spojující historický nástroj Vodnářský zvon s
unikátní parabolickou projekcí. Filmový doprovod - příběh pro jednotlivé skladby koncertu je
inspirován každodenním životem. V tónech tohoto nástroje - Vodnářského zvonu lze prožít
hloubky rezonance, která dle odkazu dávných
mistrů, kladně působí na celou bytost i prostor.
Na závěr koncertu budete mít možnost vidět
Vodnářský zvon zblízka a pozorovat krásu vodní hladiny, která při fortissimech levituje v tisících kapičkách, nebo vytváří rezonanční
obrazce. Nástroje se lze i zlehka dotknout a vnímat jeho vibraci přímo. www.dub.cz
Vstupné 120 Kč/studenti, důchodci, ZTP 90 Kč

Agentura POHODA, pořad pro 5.-9. ročníky ZŠ, velký sál ....8.15 a 10.15
TANEČNÍ KURZY – VĚNEČEK, hraje RM Band ...........................18.00
velký sál, vstupné 150 Kč
· Pátek
12.12. MATURITNÍ PLES – GYMNÁZIUM, velký sál ..............................19.00
· Pondělí 15.12. VÁNOCE S JIŽANY, koncert dechové kapely Jižani.........................19.00
velký sál, vstupné 150 Kč
· Úterý
16.12. 4TET – KONCERT, velký sál, vstupné 460 Kč, 430 Kč, 400 Kč.......19.00
· Pondělí 22.12. Jan Jakub Ryba – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ, velký sál.......................19.00
· Čtvrtek 25.12. EXTRACT, zábava, velký sál...............................................................21.00
· Středa 31.12. SILVESTR 2014, velký sál...................................................................20.14
Informace o pořadech a aktuálním dění v KD Soběslav:www.kdms.cz
· Pondělí 1.12.
· Sobota 6.12.

Mikulášská pohádka
Divadélko KOS
Neděle 30. 11. v 10.30 hodin

Speciální představení určené k tomu tajemnému dni, kdy světem chodí Mikuláš, rozdává hodným dětem dárečky a na ty zlobivé má
čerta. Krátká pohádka, do jejíhož děje nakonec přijde Mikuláš a vše dá s pomocí dětí do
pořádku. Na závěr rozdá dětem dárky.
Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná:
druhé, třetí… dítě zdarma!

KD Soběslav – úterý 18. listopadu v 17 h - „u krbu“
Přednáška - Jana Levai
Etiketa, stolování a dress cod
aneb „víme co a jak ve společnosti“
Cílem přednášky je osvojení základních pravidel etikety, společenského chování při obchodních jednáních, společenských akcích a slavnostních příležitostech. Zaměříme se na všechny
úrovně pánského i dámského šatníku určeného k nejrůznějším
příležitostem – praktické ukázky, věnujeme se i významu barev
při jednotlivých setkáních. Občerstvení zajištěno! Vstupné 30 Kč

KD Soběslav
úterý 11. listopadu
v 17 h v klubovně
IMUNITNÍ SYSTÉM
A STRAVA JAKO
LÉK
Přednáška
Jitka Hanzalová
irisdiagnostik
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Zprávy z knihovny
VÝSTAVY
· Až do 11. listopadu si můžete v knihovně

prohlédnout výstavu rodinných loutkových
divadel, kterou připravil soubor Karromato.
K vidění jsou divadélka a loutky z první poloviny minulého století.
· Výstava I MY s VÁMI představí služby pro
rodiny dětí s postižením i akce pro veřejnost.
Zahájena bude vernisáží s přednáškou Bc.
Valentýny Křížové „Umím zachránit své
dítě?“ ve čtvrtek 13. listopadu od 17 hodin
(podrobnosti v samostatném příspěvku o.p.s.
I MY, str. 15).

SETKÁNÍ NAD FOTOGRAFIEMI 2
Ve spolupráci s panem Jaroslavem Pražmou
připravujeme již druhé posezení nad starými fotografiemi. Rádi bychom představili osobní fotografie ze života našich návštěvníků a sdíleli
jejich společné zážitky. Tentokrát si prohlédneme krásné fotografie vytvořené panem
Václavem Klímou.
Čtvrtek 20. listopadu od 17 hodin.

KURZ KRESLENÍ PRAVOU
MOZKOVOU HEMISFÉROU
Již posedmé v městské knihovně!
Opět si můžete ověřit, že dokážete mnohem
víc, než si myslíte! Na dvoudenním kurzu kreslení pravou mozkovou hemisférou, kde máme
uloženu tvořivost a kreativitu, dokáže každý
nakreslit svůj portrét.
STAČÍ UMĚT DRŽET TUŽKU.
Výsledek překvapí vás i vaše okolí. Kurz
Vám ukáže, jak být úspěšný ve škole, v zaměstnání a hlavně v životě.
Na kurzu:
· se naučíte trpělivosti
· začnete si více věřit
· vyměníte starosti a stres za pohodu a odpočinek
· změníte pohled na sebe i na druhé.
Kdo už s námi kreslil, může pokračovat a naučit se další techniky.
Sobota 15. 11. – neděle 16. 11., vždy od 9 do
18 hodin. Cena: 2 200,- Kč (v ceně jsou zahrnuty pomůcky)

Na kurz je třeba se závazně přihlásit v městské knihovně nebo na telefonu 606 503 902.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Knihovna bude patřit dětem v sobotu 29. listopadu od 9 do 12 hodin. Připraveny jsou kvízy, soutěže a vyrábění pro děti.
Na přípravě akce se podílí studenti SŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor.
Zveme všechny děti a rodiče!

Myslíme, že je to zajímavý způsob, jak nám
přiblížit některé autory a knihy. Jediné, co nás
mrzí, je to, že tuto akci jsme navštívili jako třída
naposledy, ale pokud to bude možné, příští rok
se určitě zúčastníme znovu.
Kateřina Přibylová a Tereza Rathouská

KONZULTACE IRISDIAGNOSTIKY
Individuální konzultace Jitky Hanzalové budou v listopadu v úterý 11. 11. a 25. 11.
Na vyšetření je třeba se předem objednat na tel.
732 867 571.

SOBOTNÍ PROVOZ
V listopadu bude městská knihovna otevřena
také v sobotu 1. 11. od 9 do 12 hodin.
Alena Fremrová

MARATON ČTENÍ
Ve dnech 8. až 10. října se v městské knihovně konal Maraton čtení. Každý rok se vybere
několik autorů, kteří mají v tu dobu nějaké významné výročí. Tento rok se Maratonu zúčastnilo celkem 308 čtenářů a dohromady se četlo
16 hodin.
I naše třída 9. B letos četla. Vybrali jsme si
knihu od Eduarda Petišky Příběhy, na které svítilo slunce. Během tři čtvrtě hodiny jsme se
všichni prostřídali a každý přečetl kousek knihy. Po dočtení jsme se podepsali a mohli jsme si
vzít sladkou odměnu v podobě bonbonu. Během
čtení našla paní knihovnice kroniku, kterou si v
knihovně vedou. Ukázala nám v ní naše fotky a
podpisy ze šesté třídy. Tenkrát jsme četli
Křemílka a Vochomůrku.

OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU HUB
Letošní výstavní sezonu Blatského muzea
završila atraktivní výstava čerstvých podzimních hub, která proběhla v Rožmberském domě
od 16. do 18. 10. Odborný garant výstavy – táborský mykolog Pavel Špinar a také všichni mu-

Děkujeme všem, kteří se do Maratonu čtení
zapojili

Během Týdne knihoven jsme se sešli s našimi
dlouholetými a nejstaršími čtenáři
zejní pracovníci během dvou předcházejících
dnů navštívili různé kouty Soběslavska a také
okolí Pořežan a Poněšickou oboru u Hluboké n.
Vltavou, abychom mohli ukázat co nejširší výběr hub z rozličných biotopů. Několik dalších
druhů pak přinesli návštěvníci výstavy. Díky
tomu bylo na výstavě k vidění celkem 296 druhů hub, což je na dobu pomalu končící houbařské sezony úctyhodné číslo. Ocenili to i četní
návštěvníci výstavy, kteří kvitovali také zasvěcený výklad P. Špinara, jenž po celou dobu výstavy vedl mykologickou poradnu. Výstavu
čerstvých hub doplnily modely hub z muzejních
sbírek a kolekce známek s tematikou hub ze
sbírky p. Hemera.
pokračování na str. 9
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Nejlepší podnikatelé Jihočeského kraje
Živnostnice Jihočeského kraje vyrábí nejlepší marmelády na světě,
vítězná firma pěstuje houby v Soběslavi
České Budějovice, 8. října 2014

dokončení ze str. 8

LISTOPADOVÉ PŘEDNÁŠKOVÉ
STŘEDY
V listopadu pokračují v Rožmberském domě
oba naše přednáškové cykly.
· Historicko-vlastivědný cyklus „Staré a nové
zvěsti“ ve středu 5. 11. od 17 hodin nabídne
přednášku nazvanou
„ …i hospodář pro ta jeho slova a lání dal
jest mu pěstí… “
aneb nevšední život soběslavských
měšťanů v 16. – 17. století
PhDr. Hana Říhová, ředitelka Státního
okresního archivu Rokycany, nás seznámí se životem soběslavských měšťanů v období raného
novověku. Vyslechneme si veselé i smutné příběhy, které se za časů posledních Rožmberků
skutečně staly a jsou dochovány v soběslavském městském archivu. Budeme přítomni vyprávění o těžkém osudu panského sirotka, o
něhož se zajímal Vilém z Rožmberka, o měšťanovi, pro kterého uštědřený pohlavek znamenal
šatlavu, nebo o tom, co způsobil zakopaný
měšec s penězi na dvorku jednoho z měšťanských domů.
· Ve středu 12. 11. od 17 hodin pak proběhne
přednáška cestovatelského cyklu „Od Tábora až na konec světa“:
Divokým Kyrgyzstánem
o středoasijských horách, rostlinách a lidech
Do Střední Asie nás zavede RNDr. Libor
Ekrt, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích. Motto
přednášky zní: „Říká se, že když Bůh stvořil
svět, dal každému národu kus země. Na Kyrgyzy však zapomněl. Šli si tedy stěžovat, a on jim
za to dal kus ráje...“

Vítěznou živnostnicí Jihočeského regionu se stala Blanka Milfaitová, která drží několik titulů pro nejlepšího výrobce marmelády na světě. Mezi firmami uspěla soběslavská společnost
České houby – největší pěstitel hub v ČR. Vítězové devátého ročníku soutěží Vodafone Firma
roku 2014 a GE Money Bank 2014 postupují do celorepublikového finále, kde budou reprezentovat Jihočeský kraj.
Nejlepší jihočeská podnikatelka Blanka Milfaitová je špičkou ve svém oboru. Její marmelády
se pravidelně dostávají na královské či prezidentské stoly, zákazníky má v Rusku, Japonsku i Americe. Jak sama říká, prodává jenom to, co by sama dala své malinké dceři a o své zákazníky se stará
tak dobře jako o svého manžela. Na Šumavě paní Milfaitová provozuje i kavárnu s cukrárnou, kde
také nabízí pouze domácí výrobky.
„Vítězka mě zaujala dobrým nápadem a zpracováním regionálních surovin. Nabízí produkt
s vysokou přidanou hodnotou. Nebála se, přihlásila se do mezinárodních soutěží a získala ocenění.
Neustále putuje a snaží se využívat lokální suroviny. Svoje výrobky pořád vylepšuje,“ řekl k rozhodnutí poroty Vladimír Komárek, oblastní manažer firemního bankovnictví GE Money Bank.
Nejlepší firma Jihočeského kraje zažila přerod z „garážové minifarmy“ v nejmodernější a největší společnost svého druhu na tuzemském trhu. Vedení společnosti České houby se dvakrát potýkalo s krachem, firma to ale nevzdala. V posledních třech letech výrazně investovala do stavby
supermoderních pěstíren hub, které nemají obdobu v celém středoevropském regionu. Firma garantuje stoprocentně přírodní pěstování splňující ty nejnáročnější legislativní požadavky. Kromě hub
je portfolio výrobků zpestřeno různými kulinářskými specialitami, jako jsou čerstvé salátové výhonky, sušené ovoce nebo zeleninové pasty. Do dvou let se firma plánuje stabilizovat jako jednoznačný lídr českého a slovenského trhu v segmentu pěstování a prodeje čerstvých hub.
„U vítězné firmy jsme ocenili hlavně chuť vyhrávat a schopnost neustále hledat motivaci, i když
se zrovna nedaří. Potvrzuje to fakt, že se do podnikání pustili vlastně natřikrát. Vyrábějí stoprocentně přírodní produkt, využívají nejmodernější technologie a v neposlední řadě dbají i na péči o
zaměstnance a sounáležitost s regionem,“ popsala klady vítězné firmy Silvie Pánková, regionální
manažerka prodeje společnosti Vodafone.
Společnost České houby získala také titul Vodafone Odpovědná firma roku 2014 Jihočeského
kraje.
„Tato firma nás přesvědčila vyspělým konceptem společenské odpovědnosti stojícím na čtyřech
hlavních pilířích. Jsou jimi zaměstnanci, ochrana životního prostředí, rozvoj regionu a také různé
firemní benefity pro své lidi. Organizují směny s ohledem na společné bydliště, resp. na možnost
společného dojíždění,“ dodala Silvie Pánková.
Slavnostní vyhlášení celostátních vítězů soutěží Vodafone Firma roku 2014, GE Money Bank
Živnostník roku 2014 i Vodafone Odpovědná firma roku 2014 proběhne 9. prosince v Praze. Zároveň bude vyhlášena celorepubliková kategorie GE Money Bank Inovátor roku 2014, která oceňuje
inovace uvedené do praxe.
Vyhlašovatelem soutěží je deník Hospodářské noviny vydavatelství Economia. V Jihočeském
kraji se do soutěží Vodafone Firma roku 2014 a GE Money Bank Živnostník roku 2014 přihlásilo
250 společností a 234 podnikatelů. V celé České republice se registrovalo 6 600 podnikatelských
subjektů.
Kristína Dobešová, Project Specialist

PODZIMNÍ KLAVÍRNÍ KONCERT
Zuzana Bouchalová – klavír
a Markéta Kasalová – zpěv
Uslyšíte díla následujích autorů: C. Debussy, G. Faure, F. Chopin, E. John, J. Horner,
A. L. Webber ad.
Koncert se koná v sobotu 29. 11. od 18:00
ve Weisově domě ve Veselí n. L.
Na muzejní akce Vás srdečně zvou
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček

Vodafone Firma roku Jihočeského kraje: Ivan Hojda (Hojdarovi), Taťána Neužilová (České houby), Hana Bláhová (Aksamite), foto - archiv soutěže
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Duhové okénko
Podzim u nás v Duze
Sluníčko už sice nehřeje tak jako v létě, ale nám to vůbec nevadí. Rádi vyrážíme na výlety po okolí školky.
Děti, i ty nejmenší, jsou v chůzi čím dál zdatnější, a tak se můžeme vydat i
na delší vycházku. Pozorujeme změny v přírodě, které přináší podzim.
Jablíčka mizí ze stromů, listy se krásně obarvily a opadávají. Sbíráme také
kaštany a žaludy, ve školce na ně máme velký pytel, pro který si, když je
plný, přijedou páni myslivci a v zimě kaštany a žaludy použijí pro zvířátka
v lese.

listopad 2014

Naše školka byla na výletě
ve Sladovně už podruhé, v
letošním školním roce se
děti a paní učitelky vypravily na výstavu Les – Příběhy
pěti stromů. Expozici připravil mezinárodní tým
umělců, z papíru vytvořené
stromy zaplňují celý prostor galerie. Děti prošly i doslova prolezly všechna
patra galerie od kořenů po
větve všech pěti stromů –
lípy, borovice, buku, jedle a smrku. Poslouchaly zvuky lesa, zkoušely si
ozvěnu v kmenu stromů, poznávaly stopy zvířat, převlékly se za lesní
zvířata. Život v lese a jeho koloběh poznávaly opravdu všemi smysly.

Výstava drobného zvířectva
Celá duhová školka, od nejmenších dětí po ty největší, se první říjnový
pátek vydala na výstavu drobného zvířectva. Děti nadšeně pozorovaly holuby, slepice, králíky a jiná domácí zvířata. Nejvíce je však zaujala ta největší – velbloud Vilda a lama Otík. Pořadatelé nám vystavená zvířata
ochotně popisovali. Děkujeme Českému svazu chovatelů za pozvání.

V týdnu od 13. října byla u nás ve školce oslava, podzimní slavnosti.
Hezky jsme si vyzdobily třídy, šatny a celou školku. V pondělí děti zhlédly pohádku o smutné Podzimní víle, která měla na podzim moc práce a
bála se, že všechno nestihne. Děti jí proto vyrobily skřítky Podzimníčky,
pomocníčky, kteří jí budou pomáhat s přípravou pelíšků a zásob pro zvířátka na zimu, s obarvením všech listů, zkrátka s přípravou přírody na
zimu. Využili jsme také nasbírané podzimní přírodniny, ať už k hraní, cvičení nebo tvoření. Oslava podzimu v každé třídě vyvrcholila hostinou,
vlastnoručně jsme si upekli jablečný závin, mrkvové cukroví, udělali si
jablečný mošt, děti přinesly dobroty i z domova a moc jsme si naše
slavnosti užili.

Výlet předškoláků do písecké Sladovny
Písecká sladovna má v názvu galerie hrou, snaží se přiblížit dětem i dospělým interaktivní expozice, kde nejsou jen přihlížejícími, ale mají možnost si na výstavě hrát, tvořit a díky své fantazii také prožít různé příběhy.

PODZIM V MŠ
NERUDOVA
„Už krásný podzim podává
jablka sladká, voňavá,
vezmi si jedno do dlaní
a kousni – dobré chutnání“.

Ocenění e-twiningového
projektu
Projekt naší školky „Mateřská škola-můj druhý domov?“ získal ocenění na
e-twinningovém kongresu.
Toto ocenění získávají projekty, které splňují kriteria
kvality a které mohou sloužit
jako příklady dobré praxe.
Kolektiv MŠ DUHA

To vše, barvy, babí léto a vůně ovoce je spjato s krásným ročním obdobím, s podzimem.
S dětmi si v mateřské škole o všem vyprávíme, ale ještě raději ochutnáváme dobroty ze zahrádky. Děti ze srdíčkové třídy se nemohly
dočkat, až si ve čtvrtek upečeme slíbený štrúdl.
Rády pomáhaly, zadělávaly těsto, samy krájely
jablíčka a přidávaly všechny potřebné potraviny. Nejvíce jim chutnaly rozinky. Když byla
sladká dobrota hotova, byly spokojené a rády
ochutnaly své podařené dílo.

Pečení bramboráku
Ani naši předškoláci ze sluníčkové a měsíčkové třídy nezaháleli. Jak vše začalo? Vyprávěli
jsme si s dětmi o tom, co maminka doma vaří
nebo peče z brambor. A nápad byl na světě.
„Upečeme si ve třídě bramborák“, volaly děti.
Naši malí pomocníci nejen že pomáhali, ale i
přinesli potřebné suroviny, o kterých jsme si ve
školce vyprávěli. Důležité byly brambory, ty
pokračování na str. 11

Ve sluníčkové a měsíčkové třídě děti pekly
bramborák
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MŠ Nerudova - pokračování ze str. 10
přinesly všechny děti. Byl jich opravdu plný
koš. Hlavní úkol byl splněn. Šikovné maminky
přibalily i česnek, vejce, koření a mouku. Velké
díky. Ostatní suroviny zařídily paní učitelky.
Naši „malí kuchaříci“ se mohli pustit do práce. Paní kuchařky pomohly se strouháním
brambor a mohlo se začít. Děti poctivě míchaly
a přidávaly vše, co do bramboráku patří. Vůně
se linula celou mateřskou školou. Všechny děti
ochutnaly, vždyť si to také pořádně zasloužily.
Křupavá dobrota všem moc chutnala. Děti se už
znovu těší na další dobroty, které si připraví se
svými kamarády v mateřské škole.

VÝSTAVY

Výstava ovoce a podzimních květin

11
Vyprávěla dětem, jak mají zdravě jíst a nebát se
při návštěvě u paní doktorky. Děti se samy zapojily do diskuze a nebály se říci o svých „bolístkách“ a „stonání“. Nejvíce je bavilo zahrát si
na pana doktora. Poslechnout srdíčko svého kamaráda fonendoskopem nebo nechat si změřit
krevní tlak bylo pro děti něčím novým. Všichni
si to chtěli samozřejmě zkusit. Na závěr je sestřička všechny odměnila obrázky zvířátek. Ani
my jsme nezůstali s dětmi pozadu, zazpívali
jsme veselé písničky a zatancovali. Vedení mateřské školy děkuje zdravotní sestřičce Marcele
Hánové za zajímavé a zároveň pro děti poučné
vyprávění.
Kolektiv MŠ Nerudova
Návštěva zdravotní sestřičky M. Hánové
“Hrajeme si na doktory”

Ô

Výstava drobného zvířectva, kterou pořádá
svaz chovatelů, patří každoročně k našim oblíbeným návštěvám, kam s dětmi chodíme. Nebylo tomu jinak ani první říjnový pátek. Děti se
vždy na zvířátka těší. Nejvíce je zaujali králíci,
holubi, slepice, kachny a velkým překvapením
pro ně byla malá černá prasátka, lama a velbloud. Se zájmem jsme si prohlíželi i výstavu
exotického ptactva. Zážitků a nových poznatků
bylo mnoho.
Od Karla Podojila a ing. Františka Kotouna
jsme přijali pozvání na další zajímavou výstavu.
Děti si tak mohly prohlédnout v objektu moštárny různé druhy jablíček, podzimních květin a
dýní. Barvy a vůně čerstvých jablíček nám připomněly příchod podzimu. Děkujeme našim
průvodcům za milé přijetí a odborný výklad.

Hrajeme si na doktory
Do naší školičky přišla na návštěvu zdravotní sestřička Marcela Hánová z dětské ordinace.

ZŠ Komenského
Soutěž TALENT ROKU 2014
Soutěž „Talent roku“, která je určena pro všechny
děti a mládež ve věku od 10 do 18 let, má za sebou
již svůj 17. ročník. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo 30. 9. 2014 v malém sále Divadla Oskara Nedbala v Táboře.
Slavnostní atmosféry této výjimečné akce si užili jak všichni nominovaní, tak jejich rodiče, příbuzní, zástupci škol a současně i zástupci spolupořádajících měst a sponzorující firmy.
Vyhlašování se zúčastnila i šestice úspěšných dětí z naší školy.
Nominováni byli a ocenění převzali tito naši žáci:
· V kategorii přírodovědně – technické oblasti: Michaela Pejšová, 7. B
· V kategorii umělecké oblasti: Jan Hošek, 5. A, Kristýna Fördösová a
Veronika Fördösová, obě 7. A
· V kategorii sportovní oblasti: Markéta Svobodová, 6. A, Klára Málková, 8. B
Všem oceněným srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Mgr. Jan Holas

Letové ukázky dravců
V pondělí 29. 9. se všichni žáci naší školy zúčastnili na stadionu v Soběslavi výukového programu s letovými ukázkami dravců společnosti
ZAYFERUS. Společnost se zabývá moderním sokolnictvím, kde je
kladen důraz na ochranu přírody.
Žáci si dravce prohlédli a dostali výklad o tom, čím je který z nich zajímavý. Děti se zapojily do soutěží, kde mohly vyhrát vstupenku pro celou
rodinu na ukázky dravců v Lednickém parku, kalendář s dravci nebo pexeso. Měli jsme možnost vidět poštolku, káně, ostříže, raroha, puštíka,
luňáka, orly, supy, sovy a další.
Po krátkém a poučném výkladu jsme se všichni přesunuli na tribunu a
sledovali lety dravců. Viděli jsme také útoky dravců na atrapy zvířat taže-

né navijákem. Některé děti si mohly zavolat dravce na ruku – ty, které
byly nejlepší v soutěžích.
Program byl velmi zajímavý a poučný, líbil se jak dětem, tak učitelům.
Svou účastí jsme každý z nás přispěli na ochranu dravých ptáků ve volné přírodě.
Mgr. Věra Ježková, Mgr. Romana Bláhová

OVOV 2014
Úterní dopoledne 30. září zpestřilo na naší škole sportovní klání „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“. Soutěže se zúčastnili žáci druhého stupně a bojovali v pěti disciplínách (běhu na 60 m a 1000 m, skoku
dalekém, hodu míčkem a hodu medicinbalem).
V III. kategorii se mezi chlapci na 1. místě umístil Ondřej Boucník a
mezi dívkami vybojovala první místo Veronika Chlaňová. Ve IV. kategorii se mezi chlapci na 1. místě umístil Ondřej Slavík a mezi dívkami zvítězila Klára Málková.
V souboji tříd si nejlépe vedla třída 7. A v III. kategorii a ve IV. kategorii byla nejúspěšnější třída 9. A.
pokračování na str. 12
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Margot. Recepty pravidelně zveřejňujeme na
nástěnce školní družiny. Potěšitelné je, že hod-

ně maminek peče s námi a chválí děti, že jsou
při domácí přípravě moučníků zručné. Recepty
jsme si vyhledali na internetu. V závěrečném
hodnocení perníků o titul Super perník baby
Jagy vyhraje bodováním dětí a jejich maminek
ten nejlepší. Recept pak zveřejníme na školních
stránkách a můžete ho zkusit upéct s námi. Další
projekt, který bude následovat, se jmenuje
Bábovková královna.
Na kroužku pečeme moučníky, ale v době
kdy chladnou, se věnujeme nácviku pohybových skladeb a programu na školní besídku,
chystáme vystoupení do Senior domu v Soběslavi a připravujeme si program na školní
akademii.
Jaroslava Jelínková, vedoucí kroužku

nábytkem i novými lavicemi a židlemi, provedli
nové nátěry a vymalování, zařídili nové šatny
pro děti. Paní učitelky se postaraly o vkusnou
výzdobu a tím jsme získali opravdu pěkné prostředí pro nové prvňáčky.
Ale změnilo se toho více. V důsledku nárůstu počtu dětí na prvním stupni jsme byli nuceni
rozšířit počet oddělení školní družiny na sedm.
S tím souvisí přijetí nových vychovatelek i
umístění těchto oddělení i do kmenových tříd.
Poslední velké změny se dotýkají školní jídelny. Po problémech s hospodařením se suro-

vinami ve školní jídelně ze strany bývalých kuchařek jsme byli nuceni se s většinou
zaměstnankyň rozloučit a od 3. listopadu začíná
pracovat ve školní jídelně nový kolektiv kuchařek a pomocných kuchařek pod vedením nové
paní vedoucí jídelny. Buďme tedy zpočátku tolerantní k našemu novému kolektivu, který potřebuje jistý čas na „aklimatizaci“ do nového
prostředí a přejeme novému týmu pracovnic
školní jídelny i všem strávníkům spoustu chutných a zdravých obědů.
Vlastimil Říha

Předsedou odborné poroty byl ak. mal. Kristian
Kodet, což svědčí samo o sobě o tom, že výtvarná díla byla hodnocena okem odborníka.
Z několika set prací byla Adélčina vybrána
jako nejlepší v kategorii od 11 do 15 let. Adélka
výtvarně ztvárnila svou usmívající se babičku.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme Ádě mnoho
dalších výtvarných úspěchů v životě.
Mgr. Šárka Zasadilová, třídní učitelka 9.B

ky III – 4. místo, chlapci III – 2. místo, dívky IV
– 11. místo, chlapci IV – 3. místo.
Nejlepší jednotlivci:
Adriana Beránková – 2. místo (d II), Tomáš Petrů
– 2. místo (ch III), Petr Vančata – 3. místo (ch III),
Milan Cílek – 3. místo (ch IV)
DV

Doplňkovou šestou soutěží byl hod na basketbalový koš. Zde si nejlépe vedla opět třída
9. A, která naházela nejvíce košů.
Pochvala patří všem žákům, kteří předvedli
výkony na hranici svých možností.
Vladimír Máca

Kroužek dovedných rukou
školní družiny
Na kroužku pečeme moučníky, které jsou
součástí projektu Super perník baby Jagy. Pod
tímto projektem se skrývá 8 druhů perníků.
Děvčata a jeden chlapec z 3. a 5. třídy, kteří
kroužek navštěvují, už upekli nejjednodušší
perník, perník s cuketou, litrový perník a perník

ZŠ E. BENEŠE
Nový školní rok začal
1. září začal na naší škole
nový školní rok. Do čtyř prvních tříd přišlo poprvé 78
žáků. Ve dvou prvních třídách pracují s dětmi i
asistentky pedagoga. A protože se nám ve škole
počet tříd zvětšuje, již máme 22 tříd, museli
jsme přistoupit k celkové rekonstrukci dvou tříd
v přístavbě. V těchto nových prvních třídách
jsme vyměnili osvětlení, vybavili třídy novým

Náš talent
Ke konci školního roku 2013/2014 byla
Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR
vyhlášena celostátní výtvarná soutěž na téma
„Šťastné stáří očima dětí“. Adéla Pokorná, studentka 9. B ze ZŠ Dr. E. Beneše v Soběslavi, se
do této soutěže přihlásila.
V září letošního roku dostala pozvánku na
vyhlášení 5. ročníku. Do Prahy odjížděla dne
7.10. plna očekávání a my jsme jí drželi pěsti.

listopad 2014

Okresní kolo
v přespolním běhu
Dne 18.9. se v Táboře uskutečnilo okresní
kolo v přespolním běhu. Konečně jsme se dočkali pěkného počasí a jako počasí nás potěšily i
výsledky našich žáků.
Výsledky: dívky I – 2. místo, chlapci I - 11. místo, dívky II - 1. místo, chlapci II - 10. místo, dív-

Hasičský záchranný sbor
v Soběslavi
Dne 26. 9. navštívili žáci druhých tříd ZŠ
E. Beneše základnu Hasičského záchranného
sboru v Soběslavi. Nadpraporčík L. Široký vše
trpělivě vysvětloval a odpovídal na otázky zvědavých žáčků. Dětem předvedl hasičský vůz
spolu s jeho vybavením, které si mohly děti osahat a některé věci i samy vyzkoušet. Například
vlézt si do kabiny místo řidiče, potěžkat si dýpokračování na str. 13
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ZŠ E. BENEŠE - pokračování ze str. 12
chací přístroj složený z dýchací masky a kyslíkové bomby a zjistit tak, že hasiči musí být
opravdu siláci, aby tu tíhu unesli. Děti byly asi
nejvíce nadšené z ohnivzdorného obleku, který
si mohly obléci, ale také ze spouštění se po tyči,
kterou hasiči používají při výjezdu.
Návštěvu si opravdu užily, zvláště když si
ještě každý mohl vzít do ruky hasičskou hadici a
zkusit si, jak hasí požár opravdový hasič.
Ještě jednou mnohokrát děkujeme.
V. T.

Střední škola
řemeslná
a
Základní škola
Soběslav
Podzim v naší základní škole
Jako každý rok jsme i v letošním školním
roce přivítali podzim sběrem žaludů. V rámci
pracovního vyučování sbíráme žaludy pro Lesy
Tábor, a.s. Planá nad Lužnicí. V pátek 3. října
jsme navštívili výstavu drobného zvířectva
v Soběslavi a ve středu 8. října jsme se vypravili
na turistickou vycházku k rozhledně Svákov.
Žáci si zde rozšířili své znalosti o historii města
Soběslav, ochutnali „zázračnou“ vodu ze studánky a soutěžili mezi sebou ve sběru hub.
V pátek 10. října k nám do školy přijely dobrovolnice z Výcvikového canisterapeutického
sdružení Hafík a k velké radosti dětí s sebou přivezly dva cvičené pejsky. Děti měly možnost si
s pejsky pohrát a dávat jim různé povely. V závěru tohoto zážitkového programu se i ti žáci,
kteří se zpočátku báli, odvážili pejsky pohladit.
Na konec října připravujeme pro děti návštěvu
kina a projektový den „Podzim“, kde si žáci
ověří, že podzim nemusí být jen deštivý a nevlídný, ale i zábavný a barevný.
Mgr. Jana Drsová
SŠŘ a ZŠ Soběslav oznamuje, že letošní
ročník soutěže ve vazbě a aranžování květin Soběslavská růže, se z důvodu malého počtu přihlášených družstev nekoná.
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Rašelina Soběslav pomáhá

Diakonii Rolnička

Společnost Rašelina Soběslav spolupracuje s Rolničkou řadu let. Třeba tím, že na svých akcích pořádá charitativní sbírku. Jednou z takových
akcí byl i golfový turnaj Rašelina Cup 2014, který společnost uspořádala
začátkem října v golfovém klubu Hluboká nad Vltavou. V letošním roce
byl příspěvek hráčů a hostů určen na zajištění dopravy hráčů Boccia
z Rolničky na ligové turnaje. Chceme touto cestou poděkovat vedení společnosti a dalším, kteří nás podpořili a těšíme se, že vzájemná spolupráce
bude probíhat za účasti Rašeliny Soběslav i nadále.
Vaše Rolnička
Ředitel Diakonie
Rolnička Karel Novák
přebírá nové auto VW
Transporter z rukou Jiřího
Málka, ředitele plánské
společnosti Röchling
Engineering Plastics s.r.o.
Díky tomuto
velkorysému daru můžeme
nabídnout dopravu dalším
sedmi klientům z Táborska.
Děkujeme. Vaše Rolnička!

Informace z DDM
· DDM nabízí ještě volná místa v těchto

zájmových kroužcích:
Automodelář – pátek 16.00 – 18.00, Mažoretky – úterý 16.00 – 17.00,
Roztleskávačky – úterý 17.00 – 18.30, Šachy – pondělí 16.00 – 17.30,
Vaření hrou – pondělí 14.00 – 15.30, ABC ručních prací – pondělí
15.30 – 17.00. Bližší informace k nabízeným kroužkům obdržíte
v DDM nebo na tel. 381 522 013, 606 200 085.

Akce pro děti:
· 1. listopadu od 9.00 do 11.00 Tvořivá dílna „Malování na trička“.

Budete potřebovat jednobarevné tričko, které si můžete namalovat barvami nebo foukacími fixy na textil.
Cena: (materiál) 50 Kč, členové zájmových kroužků DDM 30 Kč. Přihlášky na výše uvedených telefonech.

· „Kočičky z ponožek“ – v sobotu 8. 11. od 9.00 do 11.00 hodin.

Přijďte si vyrobit krásné a netradiční zvířátko z nových ponožek. Kdo si
už alespoň jednou zkoušel něco zašít, nebude mít s jeho výrobou problém. Technika je vhodná pro děti od 9 let i dospělé.
Cena za jeden výrobek je 70 Kč, pro členy zájmových kroužků 50 Kč.
Přihlašovat se můžete od 4. 11. v DDM nebo na tel. 381 522 013.

Filip Pýcha v Rolničce
Po říjnovém koncertu Marky Míkové a Radka
Vrámci Možností přichází koncert listopadový s Filipem Pýchou. Ten je zakládajícím členem skupiny Tajné slunce (která
bývá srovnávána s kapelou Traband), ale hraje také sólově. Spoluzaložil soubor Toto divadlo (1999) a hraje v autorském dětském divadle
Razdva (2010).
Při zpěvu se tento originální písničkář dostává do zvláštního transu,
což je zřejmě nutné, když má stihnout tolik slovních zákrut a myšlenkových zkratů. Některé příběhy a situace mohou vypadat až triviálně:
Návštěva oblíbeného nonstopáče, přecházení ulice mimo přechod pro
chodce, neexistující noční autobusový spoj, pitná voda ve vodovodním kohoutku,… Nic z toho, co třeba i každodenně prožíváme, není
banální, ale má svoji existenciální hloubku. Záleží jen na úhlu pohledu. Filip se dívat umí a o tom, co vidí, nemlčí. Naopak, vezme kytaru,
jde na dřeň a trefuje do černého. Vedle toho má i řadu písní pro děti.
S nadšením (jinak to u něj snad ani nejde) se například vrhl do hledání
zajímavostí v historii českých měst ze seznamu UNESCO. Výsledek?
Milé, hravé a didaktické písničky pro nejmenší, kterými rád prokládá
ty „pro dospělé“.
Filip má rád pozici amatéra, protože mu poskytuje svobodu nedodržovat pravidla, současně ho ale upřímně štve, když něco zkazí jen proto, že ta pravidla nezná (a že toho bylo), a když to jde, zkouší věci
dodatečně napravit. Jestli chcete zažít smršť a nechat se strhnout nadšením pro věc, přijďte ve čtvrtek 20. listopadu v 19.30 do Čajovny
Rolnička na koncert Filipa Pýchy.
Martina Plátová

· Tvořivá dílna „Adventní dekorace“ – v sobotu 22. 11. od 9.00 do

11.00 hodin.
Přijďte si vytvořit dekoraci do bytu a „nasát“ vánoční atmosféru.
Cena: (materiál) 60 Kč, členové zájmových kroužků DDM 40 Kč.
Přihlašovat se můžete od 3. 11. v DDM.
Jaroslava Kohoutová

Hudebně literární seskupení HAMAVE
ve složení
Hana Žvachtová – soprán
Martina Pechová – varhanní a klavírní doprovod
Věra Hanzalová – průvodní slovo a recitace
Vás srdečně zve na „Adventní koncert“
v neděli 30. listopadu 2014 v 18.00 hodin
do chrámu sv. Petra a Pavla v Soběslavi.
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CIMRMAN pomáhal

12. října 2014 v Kulturním domě města Soběslav Posel z
Liptákova...Děkujeme, děkujeme, bylo to krásné představení a nádherný výtěžek 23 600 Kč, jenž nám pomůže zajistit část setkávání pro rodiny dětí s postižením, kterých pořádáme až 12
ročně ve třech městech jižních Čech. Děkujeme Vám všem, kteří jste přišli, kteří jste pomáhali a Divadelnímu spolku Na Šikmé ploše, který nám
představení věnoval.
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me vám, jak pomáháme rodinám dětí s postižením, sami si vyzkoušíte některé běžné činnosti s drobným omezením, hračky a pomůcky a můžete se
podívat na krátký film ze života lidí s postižení. V loňském roce přilákaly
Dveře otevřené nejenom jednotlivce, ale i 5 tříd žáků obou soběslavských
škol. Budeme se na Vás těšit a věříme, že i v letošním roce Vás zvídavých
bude hodně!
Klára Csirková, I MY, o.p.s

UMÍM ZACHRÁNIT SVÉ DÍTĚ?
Přednášku Umím zachránit své dítě? v Městské knihovně v Soběslavi
13. listopadu od 17.00 povede Bc. Valentýna Křížová. Umělé dýchání,
masáž srdce, popáleniny, opaření, vdechnutí cizího předmětu... Asi každý
z nás se někdy zamýšlel nad tím, jestli by se v krizové situaci dokázal
správně zachovat a nabídnout pomoc. Přijďte získat jistotu. Bc.V. Křížová
působí jako zdravotní sestra již 12 let u záchranné služby.
Názorné ukázky první pomoci uvedou vernisáž výstavy I MY s
VÁMI, která představí obecně prospěšnou společnost I MY. Její služby
pro rodiny dětí s postižením a akce pro veřejnost.
Přijďte si vyslechnout a vyzkoušet, jak pomoci zachránit život nejenom dětem. Přijďte se dozvědět více o tom, jaké služby či akce I MY může
nabídnout i Vám...

INDIÁNSKÁ TANCOVAČKA pro děti i dospělé
22. listopadu v 15.00 vypukne odpoledne plné her, muziky a zábavy v
indiánském stylu! Neváhejte, přijďte do restaurace Na Staré v Želči a užijte si s námi tvoření, legraci, tanec, společná setkávání a pomáhání. Můžete přijít s indiánskými doplňky či v indiánském oblečení.
Přivítáme i vzácné hosty, herečky Petru Bílkovou a Ivetu Duškovou,
které jsou patronkami I MY. Moderovat budou Richard Dračka a Dan Šimek, zahrají Flying Parties. V zábavné dražbě nebudou chybět nádherné
dorty, ale i dětské tee-pee a další skvosty. Vyhrát můžete také v tombole.
A přinést jednu věc do dobročinného bazárku (plyšáků a oblečení).
Podrobný program najdete na stránkách www.sdruzeni-imy.cz.
Tancovačka je dobročinnou akcí a její výtěžek pomůže zajistit služby
pro rodiny dětí s postižením. V letošním roce je využilo již 60 rodin z celého Jihočeského kraje! Děkujeme a budeme se těšit.

DVEŘE OTEVŘENÉ
Přijďte se ve čtvrtek 27. 11. od 9.00 do 17.00 podívat na hračky a pomůcky do našich prostor v 1. p. budovy České pošty v Soběslavi. Ukáže-

10 let sboru Anonym Voice
Ve čtvrtek 25. září si obyvatelé našeho města
měli možnost zpříjemnit konec pracovního týd-

ne úchvatným hudebním zážitkem, a to v podobě vystoupení soběslavského sboru Anonym
Voice. Koncert proběhl v kostele sv. Marka.
Výjimečný byl tím, že sbor zároveň slavil desetileté výročí své existence pod vedením sbormistryně Ireny Molíkové.
Koncert nesl název Křížem krážem. Do repertoáru byly zařazeny různorodé písně a každý

posluchač si tak přišel na své. Samotné
vystoupení sboru nemělo chybu. Díky skvělému hlasovému souzvuku sboristů, doprovodu
violoncellistky Moniky Krejčí a atmosféře samotného kostela vznikl dechberoucí a jedinečný zážitek. Zazněly písně Do ráje nevede most,
Stará archa, z lidových písní K Soběslavi cesta,
Na tej lúce na zelenej a spousta dalších. Z vážné
hudby jsme mohli slyšet například skladbu
O Salutaris.
Zajímavé bylo i povídání Miroslava Čížka,
který nás seznámil s playlistem sboristů a vždy
přidal vtipný a poutavý příběh. Sbor byl odměněn velkým potleskem všech diváků a speciální
potlesk směřoval k paní Molíkové, která dostala
krásnou kytici za léta tvrdé a skvělé práce se
sborem.
Ačkoli v něm zůstalo jen pár původních členů, přidali se noví, mladí sboristé, kteří přispívají svým talentem a energií.
Na závěr vystoupení byli všichni z přítomných pozváni ke slavnostnímu rautu u příležitosti oslav desátého výročí sboru. Na Anonym
Voice se můžeme těšit opět o letošních Vánocích.
Nina Cibulková
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Program RC Sobík na LISTOPAD
PONDĚLÍ
8.30 - 11.30

SOBÍKŮV HLÍDACÍ KOUTEK (Ivana), na objednání 728 318 857

ÚTERÝ
9.00 - 11.30
10.00 - 11.30
14.30 - 14.25
15.30 - 16.25

HERNA S PROGRAMEM: POHYBOVÉ HRÁTKY I., rodiče a děti (Ivana)
VOLNÁ HERNA
TANEČNÍ KROUŽEK zač., věk 3+ (Iva Š.)
TANEČNÍ KROUŽEK pokr., věk 3+ (Iva Š.) (obsazeno)

STŘEDA
15.00 - 17.00
16.00 - 16.55

VOLNÁ HERNA
ŠIKOVNÉ RUČIČKY II., děti věk 3+ (Monča)

ČTVRTEK
9.00 - 11.30
10.00 - 11.30
18:30 - 20.00

HERNA S PROGRAMEM: PÍSNIČKA, rodiče a děti (Věrka)
VOLNÁ HERNA
ANGLIČTINA dospělí, středně pokročilí (lektor Richard Mullender)

PÁTEK
9.00 - 11.30
9.00 - 11.30

HERNA S PROGRAMEM: ŠIKOVNÉ RUČIČKY I., rodiče a děti (Věrka)
VOLNÁ HERNA

AKCE LISTOPAD
· ČT 6. 11. 9.00 – 11.30

·

·
·

·

·

NAROZENINOVÁ VOLNÁ HERNA (přijďte s námi oslavit 1. narozeniny herny RC Sobík,
soutěže, tanec + občerstvení zdarma)
ST 12. 11. 15.00 – 17.00
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM – i my v RC Sobík (čtení pro děti v rámci volné herny, tentokrát
s L. Zbytovskou z Knihkupectví U sv. Víta)
ST 19. 11. 8.30 – 12.30
MANIKÚRA S HLÍDÁNÍM DĚTÍ v RC Sobík (objednávky na tel. 728 318 857)
ST 19. 11. 18.30 – 20.00
KLUB PODNIKAVÝCH ŽEN – maminky, babičky přijďte vyrobit trika s potiskem pro celou rodinu (s sebou: jednobarevná trika, body, bryndáčky, atd.)
SO 29. 11. 14.30 – 17.00
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA V RC SOBÍK (s nadílkou, počet míst omezen, vstupenky v předprodeji v RC Sobík, přijde i Mikuláš!)
DÁLE NABÍZÍME:
POHYBOVÉ HRÁTKY II. (pro děti 3+), ANGLIČTINA dospělí – začátečníci, ANGLIČTINA
dospělí – mírně pokročilí, ANGLIČTINA pro děti 3 – 6let metodou Jolly Phonics. V případě zájmu kontaktujte RC Sobík (Tyršova 278, Soběslav, tel.: 728 318 857, 777 933 219).

Zprávičky z RC Sobík
Na přelomu září a října se při našem pravidelném dopoledním programu cvičilo, zpívalo a
tvořilo. Děti se naučily několik nových písniček
a s pomocí maminek si vytvořily např. malovaného draka, mozaikovou muchomůrku nebo košík s jablíčky. Kromě našeho pravidelného
programu, který jsme od letošního školního
roku obohatili o odpolední kroužek Šikovné ručičky II. pro děti od 3 let, jsme znovu vyrazili do
Hopsária. Sobíkovu Drakiádu jsme strávili
v herně RC Sobík, protože ten den bohužel venku pršelo. Děkujeme všem, kdo si přišli
namalovat dráčka a podpořili nás, bylo to
příjemné odpoledne s tvořením. (viz foto)
Maminky se mohly nechat hýčkat při naší
dopolední pedikúře s hlídáním, která se v RC
Sobík již stává tradicí. V kulturním domě jsme
pro maminky uspořádali velkou podzimní burzu
dětského oblečení, aby se mohly vybavit na
zimu.
Ve čtvrtek 6. 11. oslavíme první výročí otevření herny RC Sobík, zveme tedy rodiče a děti
na dopolední narozeninovou volnou hernu, kde
si společně zavzpomínáme na naše začátky, zasoutěžíme, zatancujeme. Pro rodiče i děti bude
připraveno občerstvení a narozeninový dort.

V říjnu se Rodičovské centrum Sobík zapojilo do projektu „Celé Česko čte dětem“, v listopadu budeme poprvé číst dětem i my v Sobíku, a
to ve středu 12. 11. během odpolední volné herny. Na první čtení pro děti v Sobíku přijala pozvání Ludmila Zbytovská z Knihkupectví U sv.
Víta. Přijďte nás podpořit a poslechnout si čtenou pohádku v jejím podání. Děti si mohou s sebou přinést svou oblíbenou knížku.
Pro maminky máme na listopad připravenou
Manikúru s hlídáním, o Vaše ruce bude pečovat
Kamila Hlásková. Na klasickou manikúru,
s péčí o nehty, masáží rukou a lakováním se můžete objednat na tel. 728 318 857. Klub podnikavých žen pozve maminky, babičky a ostatní
podnikavé ženy na večerní tvoření s Mončou.
Zájemci si budou moci vytvořit oblečení pro celou rodinu s potiskem, třeba jako dárek k blížícím se Vánocům. K potisku jsou vhodná
jednobarevná trika, body a bryndáčky pro
miminka, aj. (přinese si každý dle vlastního
výběru).
Poslední listopadovou sobotu zveme všechny děti na Mikulášskou zábavu. Děti se mohou
těšit na soutěže, minidiskotéku, nadílku, tombolu a samozřejmě Mikuláše, anděla i čerta!
Počet míst je omezen - vstupenky si proto zakupte včas, od listopadu jsou v předprodeji
v RC Sobík.
RC Sobík
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Jeden pohled do
městských lesů
Když tak chodívám lesy na Svákově, stále
vidím kolem sebe následky velké větrné a po ní
následující kalamity kůrovcové. Ty rozsáhlé
holiny, které tyto kalamity přinesly.
Ale jak proti tomu je potěšující pohled na vysoké terminální výhony či již celé korunky
vysázených stromků naprosté většiny už zajištěných kultur, jak vykukují nad úroveň buřeně.
A ta je skutečně těžká a kulturám nebezpečná,
tvořená souvislými porosty třtiny a neprostupnými porosty maliníku a ostružiníku.
Vždycky si jako člověk, který celou svou
služební dráhu věnoval lesnímu hospodářství,
dovedu dobře představit, co energie a snahy
museli oba lesníci Správy lesů města Soběslavi
věnovat nejen likvidaci polomu a kůrovce, ale i
co to stálo jejich starostí a péče, a nepochybně i
zlosti, když se vše nedařilo tak, jak chtěli, aby
kalamitu zlikvidovali a holiny z ní zalesnili.
A nemůžeme zapomenout ani na ženy, které
stromky sázely a pak o ně pečovaly, což si samozřejmě vyžádalo nejen námahu, ale i snášení
toho, co jim počasí, těžká buřeň a třeba i komáři
přinášeli. I jim patří samozřejmě uznání a dík.
A ještě u jednoho se musím zastavit. Když
procházíte kolem těch holin, můžete vidět něco,
co by si lesník dříve jen těžko dokázal představit. Jedlové výstavky, které odolaly větru, vypínající se nad holinami, které tam městští lesníci
– a musím říct, že pro mne skutečně odvážně –
ponechali stát. A ony nejen, že přežily, ale jsou
skutečně velmi vitální.
Proč se o tom zmiňuji. Jedle je totiž dřevinou
výrazně stínomilnou a za první republiky byla
doba, kdy tato dřevina mizela z porostů tak, že
se předpovídal její zánik. Hledala se všemožná
vysvětlení tohoto stavu i různá možná řešení.
Ale nakonec se všechno – jak to ostatně v přírodě nejednou bývá – změnilo k lepšímu. A odvaha městských lesníků ponechat jedlové
výstavky je nepochybně dobrým příspěvkem
k zásadám pěstění lesů.
Ing. Jaroslav Šlechta
dřívější správce městských lesů
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Chovatelé předvedli drobná zvířata
První říjnový víkend se již pravidelně schází všichni milovníci zvířat
v areálu chovatelů na jihočeské podzimní výstavě králíků, holubů, drůbeže a exotů pořádané „Základní organizací Českého svazu chovatelů Soběslav“. Je již pravidlem, že přiváží na 130 chovatelů svá zvířata, aby
porovnali své chovatelské úspěchy uplynulého roku.
Základní organizace Soběslav si dala za cíl zvelebit výstavní areál,
čímž zlepšit pohodlí návštěvníkům i vystavovaným zvířatům, též předat
zkušenosti, ušlechtilost a smysl chovu zvířat nejen mladým chovatelům,
ale i celkové veřejnosti. Snažili jsme se výstavou, ale i trhy, jež každou
první neděli v měsíci také pořádáme, vytvořit pro chovatele pestrou nabídku k podívání, nakoupení, ale především požitku z trochy přírody s příjemnou atmosférou. Zdá se, že se nám vzhledem k velice dobré
návštěvnosti podařilo oslovit i širokou základnu veřejnosti, a především
rodiny s dětmi. Velký dík patří nejen menší části členské základny základní organizace za přípravu králičí expozice, ve které se prezentovalo 380
kusů králíků. Převládala větší plemena, např. Burgunský, Kalifornský
nebo Vídeňští králíci chovatele Miloše Sudy, kteří vyhráli udělované poháry ŠAMPION výstavy 2014 i pohár pro nejlépe oceněnou čtyřčlennou
kolekci. Tato plemena jsou velice oblíbená nejen u chovatelů čistokrevných zvířat, ale i u „hobby chovatelů“. Stále víc se na naší výstavě objevují česká plemena. Český strakáč, Český červený, Moravský modrý, či
Český albín. Pozornost též budí velká plemena, jako jsou belgičtí obři, němečtí obrovití strakáči nebo francouzští berani a protikladem malí berani
a jiná zakrslá plemena. Nebo plemena se zvláštní strukturou srsti, jež byla
zastoupena plemeny Castorex či Rex. I „mladí“ chovatelé umí zabojovat.
Čestnou cenu a ocenění pro nejlepšího zakrslého králíka získali mladí
chovatelé Jiří a Tomáš Bauerovi a též jim byl z rukou starosty města předán Putovní pohár pro vystavené zakrslé králíky tříslově černé. Pohár pro
nejlepšího novozélandského červeného získal Ladislav Čermák. Shodou
okolností se podařilo chovatelům králíků ZO organizace Soběslav, jež
v naší organizaci tvoří jednu šestinu, získat šest udělovaných čestných
cen. To drůbežářů máme o málo více. V expozici drůbeže opět dominovala vodní drůbež, a to 70 kusy vystavených zvířat. Soběslavská výstava je
největší výstavou v Jihočeském kraji, kde je zastoupena vodní drůbež tak
vysokým počtem. Novinkou bylo umístění drůbeže ve voliérách přímo u
vstupu do areálu, tak mnohdy byli návštěvníci vítáni pronikavým kokrháním zdrobnělých plemen. Svým projevem strhávali největší pozornost zakrslí Antverpští vousáči mladé chovatelky Terezky Benešové, ale i
zdrobnělá plemena Velsumek, Sasexek a Vyandotek. To velká plemena
se hlásila o pozornost před ukázkovou expozicí velblouda a lamy, selátek
nebo beránků. Obři jako Brahmánky, Kočinky, Orlovky ale i naše národní
plemena Česká slepice a Šumavanka právem budili respekt a získávali
také své obdivovatele. Více chovatelů odbornosti v základní organizaci
dává šanci na získání více udělovaných ocenění. Čestných cen se našim
členům podařilo vybojovat devět. Putovní poháry byly uděleny na Kachnu pekingskou kolmou chovateli Štefanu Kočicovi a Putovní pohár Františka Podlahy Romanu Sziglovi za Velsumku rezavě koroptví, ale největší
zastoupení v naší základní organizaci má odbornost holubů. Prezentováno bylo 440 holubů 36 plemen. Mezi plemeny dominovala původní ná-

rodní plemena, zejména čeští staváci, moravští pštrosi, benešovští holubi
a prácheňští káníci. Všechna tato plemena byla vystavena v řadě barevných a kresebných rázů. Nechyběli ani moravští, čeští nebo brněnští
voláči. Své obdivovatele si určitě našly i voliéry s různými plemeny
rejdičů, racků, čínskými holuby, parukáři, kudrnáči, českými čejkami a
českými bubláky. Velice líbivá byla skupina anglických indiánů. Část
expozice byla tvořena i těžšími plemeny holubů. Mezi těmito jsme mohli
vidět kingy, texany, giganty, římany ale i maďarské obry. „Doma“ zůstalo
10 čestných cen. Putovní pohár pro nejlepšího jedince národního plemene
holubů obdržel Karel Hanuš na českého staváka červeného plamínka a
Pohár pro nejlépe oceněného koburského skřivana převzal Jan Boháč.
V rámci výstavy uspořádala Jihočeská pobočka klubu moravských
pštrosů již tradičně svoji speciální výstavu výletků. V této výstavě bylo
zařazeno celkem 100 holubů ve všech základních barevných a kresebných rázech. Nejlepším výletkem výstavy určil posuzovatel holuba červené barvy Eduarda Prexla a nejlepší kolekcí se stala pětice modrých
výletků chovatele Františka Macka. Návštěvníci, kterým se tito opeřenci
zdáli být velcí, zavítali do expozice okrasného ptactva, kde byli 376 kusy
zastoupeni papoušci Austrálie, Afriky, Jižní Ameriky. Největší skupinu
tvořili andulky, korely, rosely a kanáři. Oceněni byli v kategoriích Nejkvalitnější papoušek - Žako kongo, v kategorii velký papoušek – Bernard
modrý, střední papoušek – Kanár červený a společná voliéra - astrildovití
ptáci. Putovní pohár získal Alexandr malý violeta pastelová bílá hlava a
ocas. Z těch barev až oči přecházely. Mnohdy na ukázkovou expozici
stejně nádherně vybarvených bažantů, oribic, či kačenek okrasné vodní
drůbeže. Já jsem na výstavu vzala své malé děti a po přemlouvání mami,
kup mi morčátko, oříšky, kytičku, kaktus …. jsem velice ráda na chvíli
poseděla u stánku s občerstvením, které zajišťovala naše členka Šárka
Paušová s kolegy. Za jejich nabídku velkého výběru občerstvení děkuji.
Zároveň bych velice ráda poděkovala všem vystavovatelům, členům
základní organizace a jejich rodinným příslušníkům a sponzorům za
veškerou pomoc s přípravou letošní výstavy. Bez Vás by to nešlo.
Pokud se Vám u nás líbilo, přijďte opět za rok první říjnovou neděli na
výstavu, a pokud Vás mrzí, že jste si nechali tuto akci ujít, můžete přijít
každou první neděli v měsíci na pořádanou TRH-BURZU-SOBĚSLAV.
Jana Benešová – jednatelka ZO ČSCH Soběslav
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Každý rok slavíme příchod podzimu naším
„Svatováclavským posvícením“. Ani tento rok
tomu nebylo jinak. Počasí nám ale nepřálo, a tak
jsme oslavili příchod podzimu v teplém prostředí jídelny. Upekli jsme si koláčky, hrála muzika, prostě zábava, jak má být. Odpoledne uteklo
jako voda a my jsme se museli pomalu
rozloučit, i když se nám ani nechtělo.
Hned první říjnové nedělní odpoledne nám
zpestřil pěvecký sbor „Anonym Voice“ se svým
velmi pěkným vystoupením. Písničky známé i
méně známé nám tak rozproudily krev, že kdybychom jen trochu mohli a nohy by nám to dovolily, hned bychom se pustili do tance. A tak
jsme si alespoň podupávali do taktu hůlčičkami.
A co nás čeká dál? Televizní soutěž nás inspirovala, a tak si zasoutěžíme s jinými domovy
v soutěži „Znáte Česko?“ A jak to vše dopadne,
kdo zvítězí – o tom vás budu informovat příště.
Lada Haplová

Jste sluchově postižení?
Navštivte nás v roce 2014 v DPS v Soběslavi.
Naše Poradenské centrum při Svazu neslyšících a nedoslýchavých za
vámi přijede. Termín: 18. 11. od 9.30 – 11.00 hod. (dle potřeby).
Poradíme Vám a zprostředkujeme kontakty na firmy zajišťující kompenzační pomůcky odstraňující bariéry pro sluchově postižené.
Zprostředkujeme opravy kompenzačních pomůcek a sluchadel ve spolupráci se specializovanými firmami.
Po dobu opravy máte možnost si zapůjčit sluchadla.
Zakoupit si baterie do sluchadel, tvarovky a další příslušenství ke sluchadlům (sušicí a čisticí tablety, hadičky ke tvarovce a další
příslušenství).
Vyměníme Vám hadičky k individuální tvarovce.
K dispozici budou zdarma letáky, katalogy kompenzačních pomůcek
pro osoby se sluchovou vadou a brožury „Tipy a rady“ pro sluchově postižené.
Bc. I. Entlicherová

Evangelický sbor v Soběslavi zve všechny občany na
Besedu k 25. výročí 17. listopadu 1989
Besedy se zúčastní evangelický farář Zdeněk Šorm, který byl jednou z
hlavních postav dění kolem 17. listopadu zde v Soběslavi. Přítomni
budou i další pamětníci a přímí účastníci.
Pokud máte nějaké dokumenty nebo fotky z tohoto období, související
s listopadovým a následným děním, jsou velice vítané. Prosím, obraťte
se na evangelického faráře Richarda Dračku. Tel.: 775 945 666

Kdy: 11. 11. 2014 v 18.00
Kde: Evangelický kostel v Soběslavi
Římskokatolická farnost Soběslav, Evangelický sbor
v Soběslavi a Starokatolická obec v Soběslavi
zvou všechny občany na oslavu 17. listopadu 1989

PODĚKOVÁNÍ ZA SVOBODU
17. listopadu 2014 v 17.00 h v kostele sv. Marka v Soběslavi

Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly v říjnu:
· Lunární kalendář

Krásné paní 2015
· Lunární diář Krásné paní 2015
· T. Hayes: Já, poutník
· P. Coelho: Nevěra
· N. Sparks: Vzkaz v láhvi
· M. Davouze: Zrcadlení

Konzultant zdravé
výživy a alternativní
medicíny Miroslav
Němec bude v Soběslavi,
v ulici Nerudova
Pekárikovi
/naproti pekárně/
v sobotu 1. 11. od 9 h.
V prosinci bude
konzultace 6. 12.

Setkání učňů OU Lada po 50 letech
Dnes již s nostalgií vzpomínáme na učňovská léta v OU Lada Soběslav
v roce 1961 - 64 obor zámečník, soustružník, slévač a mechanik šicích
strojů. Náš ročník byl poslední s výučním listem mechanických šicích
strojů. Další ročníky již byly převedeny na obor zámečník.
Naši spolužáci byli i ze vzdálených měst – Liberec, J. Hradec, Třeboň,
Č. Krumlov.
Po vyučení nás osud zavedl každého do jiného kouta země. Většina Soběslavanů zůstala věrná n. p. Lada. Od našeho vyučení se pravidelně scházíme a rádi zavzpomínáme na společně prožité zážitky.
Vzpomeneme též na naše spolužáky a mistry, kteří již nejsou mezi
námi. Pan Šeda, Komárek, Melichar, Mojžíš, Záruba, ředitel OU Jan Hošek a náš třídní učitel PhDr. Mgr. František Bílý. Byli na nás přísní, chlapci museli být krátce ostříhaní a děvčata nesměla mít úzké nohavice u
montérek (roury), ale i tak jsme si je alespoň trochu zužovali. Dnes se
tomu už jen zasmějeme. Byla to prostě jiná doba. S odstupem času jsme
ocenili snahu našich mistrů, kteří nás naučili vykonávat a odvádět dobrou
práci. Víme, že nás hodně naučili a dobře připravili do pracovního procesu
i do života.
V OU Lada se vyučilo mnoho učňů, někteří nás reprezentovali i za hranicemi naší země. Vždyť šicí stroje značky Lada byly známé téměř po
celém světě.
Už se zase těšíme, abychom se ve zdraví sešli na dalším setkání.
Gizela Vavřínová
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Nerudova 424, 392 01 Soběslav, info@kinosobeslav.cz, www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek:
hodinu před představením, e-mailem nebo na tel. 381 214 956.

POZVÁNKA DO KINA
V LISTOPADU 2014
Vážení diváci, tento měsíc nabízejí filmoví distributoři širokou
škálu novinek pro všechny divácké kategorie a my jsme se snažili pro
Vás vybrat, doufejme, to nejzajímavější. Dlouhý podzimní večer si
tak budete moci zpříjemnit.
Film MAMI! je příběhem dospívajícího Steva s diagnózou ADHD
a jeho mámy Diane, která i přes doporučení odborníků trvá na tom, že
svého syna dokáže zvládnout a že její syn dokáže zvládnout školu.
Když do jejich života vstoupí ještě utrápená sousedka Kylea, vydají
se společně na hodně divokou jízdu, kdy se záchvěvy štěstí, bezpečí a
spokojenosti v mžiku mění na eruptivní výbuchy násilí a hlubokou
beznaděj. „MAPY KE HVĚZDÁM“ je drama, kde Dr. Stanford
Weiss (John Cusack) a jeho manželka Christina (Olivia Williams)
jsou typickými představiteli hollywoodské rodinné dynastie. Ale rozhodně nejsou typickou rodinou. On je psychoterapeutem pečující o
hollywoodské hvězdy a také autorem úspěšných motivačních knih,
které mají jejich čtenářům zajistit více dokonalý a šťastný život.
Christina se zase snaží rozvíjet hereckou kariéru jejich třináctiletého
syna Benjieho, který je dětskou hvězdičkou a zároveň byl od devíti let
na protidrogové odvykací kúře. Kdežto dcera Agatha (Mia Wasikowska) byla pro změnu propuštěna z léčebny, kde se léčila z pyromanie a
vrací se zpět do rodiny… „CO S LÁSKOU“ v roce 1984 byli Amanda a Dawson spolužáci na střední škole. Pocházeli z odlišných sociálních poměrů, navzdory tomu mezi nimi vznikla přímo osudová láska.
Měšťanská společnost jim ji nedopřála. Zklamaná Amanda odešla
studovat na vysokou školu a Dawsona po tragické autonehodě zavřeli
do vězení. Neviděli se celé čtvrtstoletí, dokud se nesetkali na pohřbu
společného přítele… Jak je možné různě vnímat stejný příběh a krizi
vztahu dvou lidí? Jak se liší jeho a její pohled na jednu a tutéž událost?
Jak odlišné mohou vnímat společně prožitou tragédii? Odpověď hledá
ojedinělý a ambiciózní koncept jednoho příběhu ve dvou filmech, jejichž název se liší jen jedním písmenkem: „ZMIZENÍ ELEANOR
RIGBYOVÉ: ON“ a „ZMIZENÍ ELEANOR RIGBYOVÉ:
ONA“. Díky nim můžeme sledovat subjektivní prožívání lásky, emocí a vyrovnávání se s osobní tragédií... „ŽELEZNÁ SRDCE“ duben
1945 - zatímco se spojenecká armáda pokouší o finální ofenzivu na
evropské frontě, ujímá se válečný veterán, armádní seržant Wardaddy
(Brad Pitt), velení tanku Sherman a vydává se s jeho pětičlennou posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele. Tváří v tvář přesile početní
i palebné a v doprovodu naprostého zelenáče, který se v jejich četě
souhrou okolností ocitl, je Wardaddy se svými muži nucen získat navzdory veškeré pravděpodobnosti štěstí na svou stranu a dovést do
úspěšného konce své hrdinské pokusy zaútočit na samotné srdce nacistického Německa… „HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU
1. ČÁST“ Proti všem očekáváním přežila Katniss hladové hry dvakrát, ale ani poté nemá klid. V zemi Panem vypuklo povstání. Kapitol
je naštvaný a chce pomstu. Kdo by měl za nepokoje zaplatit? Katniss.
A co je nejhorší? Prezident Snow dal jasně najevo, že v bezpečí není
vůbec nikdo. Bude připravovaná revoluce v čele s Katniss úspěšná? … Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků pověřena nejdůležitějším posláním v lidských dějinách: cestou za
hranice naší galaxie, při které má za úkol najít mezi hvězdami pro lidstvo nový domov, a to ve filmu „INTERSTELLAR“...Byla by to do-
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konalá akční krimikomedie „FALEŠNÍ POLDOVÉ“ o dvou policajtech a velkých parťácích, až na jednu maličkost: naši hlavní
hrdinové vůbec nejsou poldové. Do služeb zákona se totiž kamarádi
Justin a Ryan dostali tak trochu nelegálně, a to jen díky tomu, že se
oblékli do policejních kostýmů a vyrazili na jednu párty. Jenže už cestou na mejdan rychle zjistili, že jim policejní uniforma nabízí i jiné zajímavé možnosti… Říká se: “Nedráždi hada bosou nohou”. „JOHN
WICK“ je zabiják na odpočinku, přesně ten typ chlápka, kterému je
lepší se vyhnout. Vloupat se mu do domu, ukrást auto a zabít milovaného psa, to se prostě nemělo stát… Režisér klasiky hororového žánru
přináší další mrazivý příběh. „JESSIE“ po strašlivé nehodě přijde o
snoubence a navíc zůstane ochrnutá. Aby se z neštěstí alespoň trochu
vzpamatovala, nastěhuje se do starobylého domu v Louisianě, který
kdysi patřil jejímu otci. Ale klid je to poslední, co ji zde čeká...
„POHÁDKÁŘ“ je příběh muže mezi dvěma ženami, příběh o vášni,
touze, podvodu a lži a věčném odpouštění vznikl podle knihy populární spisovatelky Barbary Nesvadbové… „WINX“ jsou zpět! Tentokrát se chtějí chopit císařského trůnu a aktivovat ohromnou sílu,
omylem však probudí krutou vílu Politeyu, která byla zakletá třemi čarodějkami… „MAGICKÉ STŘÍBRO – HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO
ROHU“ po nekonečně dlouhém podzimním spánku se modří skřítci
probudili do té nejchladnější zimy, jakou kdy zažili. Malé údolí s hospodářstvím, kde žijí červení skřítci, je ohroženo obrovským ledovcem. Lidé už údolí opustili a červení skřítci budou muset brzy udělat
totéž. Dokáže královna Fjellrose pomoci Drengovi, králi červených
skřítků? Královna Fjellrose věří dávné pověsti o magickém modrém
rohu, který dokáže změnit počasí. Před dávnými lety byl roh ukryt
v útrobách Šedé hory. Když se ho královně podaří najít, bude moci
změnit počasí a nechat ledovec roztát…Přichází „VČELKA MÁJA“
s novým dobrodružstvím. Zvídavá Včelka Mája a její přítel Willy musí
zachránit úl od chamtivého poradce královny a ukončit tak nepřátelství
mezi včelami a sršni. „TUČŇÁCI Z MADAGASKARU“ Pro většinu
lidí jsou Skipper, Kowalski, Rico a Pěšák jenom čtyři roztomilí tučňáci
žijící v zoologické zahradě v Central Parku. A přesně to chtějí, aby si
o nich lidé mysleli. Proč? Protože tito na pohled mírumilovní tučňáci
jsou ve skutečnosti elitní bojovou jednotkou s výsadkářským výcvikem a tajnou centrálou. Jaká je jejich mise? Udržet v zoo pořádek.
A jejich nepřítel? Příšerný nový soused, král Jelimán, samozvaný
„všech lemurů král“. Tento vymetač večírků je v zoo nováčkem, a tak
si hledá nějaké zpestření…
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám hezké filmové zážitky.
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Policejní zápisník
 Neznámý pachatel (NP) v době od 06. 09. do 07. 09. 2014 odcizil z veřejně přístupného místa motocykl SUZUKI, který byl zaparkovaný na
chodníku v ul. Wilsonova před provozovnou autoservis Váca. Tímto
jednáním způsobil P. V. škodu ve výši 95.000,- Kč.

 M. M. dne 07. 09. 2014 v obci Přehořov po předchozí slovní rozepři s
K. P. a M. N. poškodila dřevěnou sukovicí čelní sklo osobního automobilu Škoda Fabia, čímž způsobila poškozenému M. N. škodu ve výši
5.458,- Kč a poté z místa odjela osobním automobilem. Motorové vozidlo řídila i přes skutečnost, že jí byl Magistrátem města České Budějovice vydán zákaz řízení všech motorových vozidel.

 NP dne 8. 9. 2014 nezjištěným způsobem překonal víčko od palivové
nádrže traktoru zaparkovaného v zemědělském areálu v obci Rybova
Lhota. Poté z nádrže odcizil 700 l motorové nafty, čímž způsobil poškozenému F. K. škodu ve výši 26.370,- Kč.

 NP se dne 19. 9. 2014 vloupal do hasičské zbrojnice dobrovolných hasičů Lžín, když vyboural otvor ve zdi budovy a následně uvolnil zajišťovací kličky okna, čímž způsobil poškozené organizaci Obec Dírná
celkovou škodu na poškození ve výši 500,- Kč. Poté z objektu zbrojnice odcizil finanční hotovost ve výši 4.000,- Kč a dvě láhve alkoholu,
čímž způsobil poškozené organizaci Sbor dobrovolných hasičů Lžín
celkovou škodu na odcizení ve výši 4.200,- Kč.

 NP dne 20. 9. 2014 na DISCO PALUBA v Soběslavi odcizil z kapsy
volně odložené košile peněženku s obsahem (finanční hotovost 3.500,Kč, OP, karta Open card, kartička VZP, karta ČD a platební karta Master Card od České spořitelny). Majitelce Z. V. byla způsobena škoda ve
výši 5.400,- Kč.
OOP Soběslav

KD Veselí n/L připravuje: Z činnosti hasičů - události PS Soběslav 15. 9. – 15. 10.
· Neděle 7. prosince

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Velký sál KD od 15.30 hodin, vstupné 40 Kč.
· Neděle 14. prosince

DOMINO – vánoční koncert
Kostel Povýšení sv. Kříže Veselí n/L.
· Sobota 20. prosince

VÁNOČNÍ PODVEČERNÍ AKORD
Za všechny interprety se na setkání s Vámi
těší Máca Cihlář, Velký sál KD.
· Čtvrtek 25. prosince

VODOVOD - vánoční taneční zábava
Velký sál KD od 20 hodin.
· Sobota 17. ledna 2015

PLES MĚSTA
Velký sál KD od 20 hodin.
Prodej vstupenek bude zahájen 1. 12. 2014.
· Úterý 27. ledna 2015

VESELÁ TROJKA Pavla Kršky
Koncert pro všechny, kteří si rádi poslechnou
lidovou písničku.
Velký sál KD od 19 hodin, vstupné 160 Kč.
Prodej vstupenek bude zahájen 3. 11. 2014.
Věra Suchodolová, KD

Výkup kožek
Pondělí 3. 11. 2014 u KD Jirsíkova
ul. v době mezi 12.00 – 14.20 h.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

20. 9.
20. 9.
20. 9.
24. 9.
24. 9.
24. 9.
24. 9.
1. 10.
6. 10.

· 6. 10.

Asistence při úniku nebezpečné látky v obci Řípec.
Odstranění padlého stromu na vozovku u obce Záhoří.
Odstranění uniku provozních látek uniklých na vozovku v Tučapech.
Odstranění padlého stromu na vozovku v Soběslavi.
Odstranění vosího hnízda z budovy domova mládeže v Soběslavi.
Odstranění nalomené větve nad komunikací v Soběslavi.
Otevření bytu ve Veselí n/L.
Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu u obce Lžín.
Odstranění následků dopravní nehody osobního a nákladního automobilu
ve Veselí n/L. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
Požár přístřešku v areálu vlakového nádraží v Soběslavi.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU VESELÍ N/L – LISTOPAD 2014
· Sobota 1., 8., 22. a 29. listopadu

ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZ PRO
MLÁDEŽ
Velký sál KD od 18.30 hodin. Vstupné 40 Kč.
· Čtvrtek 20. listopadu
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIÓNA
Rozkošně bláznivá komedie podle filmu Woodyho Allena, který si také sám ve své režii zahrál hlavní roli – vyšetřovatele pojistných
podvodů C.W. Briggse.
Hrají: Cecil Winston Briggs - Bohumil Klepl,
Betty Ann Fizgeraldová – Anna Fixová, Chris
Magruder – Vladimír Senič, Voltán Polgár –
Martin Dusbaba, Laura Kensingtonová a
další – Eliška Dohnalová, Henry a další – Filip Müller, Joe Coopersmith a další – Roman
Štabrňák.

Velký sál KD od 19.30 hodin. Vstupné mimo
předplatné 320, 300 a 270 Kč.
· Pondělí 24. - čtvrtek 27. listopadu

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Výstava výrobků s vánoční tematikou. Zájemci o prodej rukodělných výrobků se mohou hlásit na tel. DDM č. 725 035 683.
Velký sál KD denně od 8 do 18 hodin.
Vstupné dospělí 10 Kč, děti 2 Kč.
· Pátek 28. listopadu

WOHRYZEK BAND 11 LET NEBOŤ
KAŽDÝ ROK JE TŘEBA SLAVIT
Taneční zábava se skupinou Wohryzek band.
Velký sál KD od 20 hodin. Vstupné 100 Kč.
Věra Suchodolová, KD
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Příběh motoru
Na soběslavském srazu veteránů předvádělo
učiliště několik motorů. Mezi nimi byl i motor
firmy L.Benz a spol. Třebíč. Tento motor má
mnoho společného s naší rodinou. Ladislav
Benz byl bratrem mého dědy Roberta.
Rodina pocházela ze Zastávky u Brna. Ladislav začal v roce 1911 v Třebíči, v bývalém
Kohnově mlýně, s výrobou benzinových motorů. Zaměstnával 7 lidí. Provoz nestačil poptávce, a tak v roce 1914 zakoupil bývalou
obuvnickou dílnu a výrobu rozšířil. V roce 1921
zaměstnával 40 lidí a vyráběly se 2-3 kusy motorů denně, a to jak pro zemědělce, tak i pro průmyslové závody. Kvalitní motory měly dobrou
pověst v celé republice a pro stoupající zájem
byla v letech 1928-1929 vystavěná nová provozovna v městské čtvrti Domky, která měla již
kolem 140 zaměstnanců a vyráběla 8-10 motorů
denně. Elektrifikace vytlačovala benzinové motory, a tak se firma přeorientovala na výrobu zemědělských strojů, mlátiček všech typů, lisů na
slámu, výfuků sena apod. Můj děda byl pravděpodobně obchodním zástupcem firmy, rodina
bydlela v domě, který byl zřejmě součástí jejího
areálu.
Po osvobození byla firma stále v rukou Ladislava Benze. V roce 1948 se dostala pod národní
správu n.p. Agrostroj, od roku 1950 byla začleněna do První brněnské strojírny Brno. Tak firmu poznalo i mnoho „ladováků“, kteří sem
jezdili na exkurze. Ladislav Benz byl vystěho-
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Český pohár
v cyklokrosu
v syrečkovém
městě Loštice
V sobotu 27. 9. 2014 jsme závodili v Lošticích na Olomoucku. Pro pěkné 8. místo
mezi ženami si dojela šestnáctiletá Denisa
Mináriková Švecová ze Švec cyklo teamu
Soběslav i s několika pády. Po měsíční pauze
z důvodu infekční nemoci potvrzuje, že chce
bojovat s nejlepšími ženami. Také se velmi
pěkně ukázal další odchovanec Švec cyklo
teamu Soběslav Karel Arlt, který si dojel
mezi kadety pro 13. místo.
Martin Švec
ván do malého bytu a na konci šedesátých let zemřel. Také naše rodina musela odejít.
Motory a zemědělské stroje firmy L.Benz a
spol. vlastnilo mnoho zemědělců v celé republice. Na Soběslavsku i díky tomu, že na konci Soběslavi vystavěl před válkou můj strýc Robert
Mareš provozovnu, kde se opravovaly zemědělské stroje nejen firmy Benz, ale i třebíčské firmy jeho rodiny Mareš a spol. Motor, který byl
vystaven na náměstí, je, podle získaných informací, od zemědělce z Jistebnicka.
Díky strýci Marešovi se dostala po různých
peripetiích do Soběslavi i naše rodina. Snažím
se získat informace o osudu rodiny v době totality, kterou byla nemálo postižena. Je mnoho
nezodpovězených otázek. Mezi ně patří i příběh
motoru z firmy mého příbuzného, kterou, díky
své pracovitosti vybudoval a která mu byla sebrána. Potěší mne, když se setkávám se sběrateli
motorů a zemědělských strojů firmy Benz i firmy Mareš, když je vidím i ve sbírkách technických muzeí po celé republice.
Dagmar Pekáriková

Pohár Petra Tučka v Soběslavi - 9. kolo
Poslední sobotu v měsíci srpnu již po několikáté přivítalo soběslavské letiště účastníky navigační soutěže Pohár Petra Tučka, tentokrát
dokonce s mezinárodní účastí. Řádně objednané
počasí se ráno nechtělo ke svému závazku znát a
nevypadalo příliš optimisticky. Hustá mlha se
ale začala postupně rozpouštět a okolo desáté se
na rádiu ozvali první přilétající účastníci. Tradičně dorazili Jihočeši. Další posádky přiletěly
z Chebu, Brna, Příbrami, Jehnědí, Moravské
Třebové a jedna také z Rakouska. Přihlášku nakonec odevzdalo 17 osádek, z toho dvě místní, a
byla sestavena startovní listina.
Soutěžní trať vedla jižně od Soběslavi, byla
dlouhá 116 km, obsahovala dva rovné úseky a nezbytné obloučky. Bylo na ní dvanáct tajných fotografií, dva znaky a tři tajné časové brány. Po
briefingu, kde byli piloti hlavním rozhodčím Karlem Švecem seznámeni s nejdůležitějšími pravidly, si posádky postupně vyzvedávaly zadání a

startovaly. Počasí se mezitím zcela umoudřilo a
vydrželo po celou dobu soutěžních letů.
Po přistání do decku (v rámci soutěže bodované přistání do vymezeného prostoru na letišti)
čekalo piloty ještě určení polohy fotografií, znaků a předání dat z letového zapisovače (loggeru)
rozhodčímu. Vyhodnocení proběhlo velice rychle, bez zbytečných prodlev. Posádky se mezitím
občerstvily v bufetu, který zajistili členové
Aeroklubu Soběslav. Zbyl čas i na krátké poklábosení na téma co, kde a jak a natankování paliva. Krátce po 16. hodině bylo vše spočítáno,
vyhlásily se výsledky a rozdaly zasloužené poháry a ceny. Soběslavské posádky sice tentokrát na
stupních vítězů nestály, ale bojovaly statečně.
Protože si počasí zase začalo vymýšlet a od jihozápadu se blížila přeháňka, pro většinu účastníků
nastal nejvyšší čas rozloučit se a letět domů.
Co dodat závěrem? Den se nakonec vydařil.
Potěšilo nás, že organizaci soutěže si většina

členů Aeroklubu Soběslav vzala za svou a aktivně se zapojili jak do příprav, tak i do samotné
soutěže. Děkujeme všem osádkám za účast a
doufáme, že se setkáme i v příštím roce. V neposlední řadě děkujeme za podporu a příspěvek na
ceny a pohonné hmoty Letecké amatérské
asociaci a Jihočeskému kraji.
Vladimír Černý
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SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

HOKEJ MUŽI
Debakl na Křemelce
28. 09. 2014
· HC Strakonice - OLH Spartak Soběslav
9 : 2 (4:2; 3:0; 2:0)
Branky a asistence: 7. Kovář (Růžička),
8. Růžička (Všetečka, Bláha), 9. M. Hrubý
(Kurečka), 18. Hřebíček, 26. Bazgier (Ondrejec, Růžička), 35. Bláha (Binder, Major),
36. Binder (Bláha), 44. Binder, 47. Major –
12. Zajíc (Smíšek), 19. Sládek (Zajíc).
Spartak nezachytil úvod utkání v ideálním
rozpoložení a domácí toho patřičně využili.
Obranná hra našich hokejistů byla hodně naivní
a z toho pramenily i branky v naší svatyni. Spartak hrál bez tří klíčových hráčů, což se projevilo
na organizaci naší hry. Věřme, že další zápas
proti Krumlovu naváže Soběslav herním projevem na úvodní zápas, který jsme sehráli proti
Rytířům. Strakonice dnes vyhrály zcela
zaslouženě.

Medvědi byli nad síly Spartaku
05. 10. 2014
· OLH Spartak Soběslav - HC Slavoj Český
Krumlov
4 : 5 (2:3; 2:1; 0:1)

Indiáni smetli Lužnici a dál hájí
neporazitelnost - 05. 10. 2014
Favoritem žákovské ligy 8. tříd je tým Plzně,
který byl naším dalším soupeřem a svou kvalitu
nám ukázal v celé kráse.
· HC Škoda Plzeň 1929 - HC Lužnice
22 : 0 (4:0; 5:0; 13:0)
Lužnice dokázala soupeři odolávat do
11. minuty, kdy poprvé inkasovala. Nutno dodat, že Indiáni měli po celé utkání hru ve své režii a bylo jen otázkou času, jak dlouho naši hráči
dokážou útočné výpady domácích eliminovat.
Vynikajícím výkonem se prezentoval ve svém
premiérovém utkání v této kategorii gólman Tomáš Kobera, který čelil celkem 111 střeleckým
pokusům domácího celku.

Třemošná v Prefa aréně vítězně
11. 10. 2014
Meteor Třemošná přijel prověřit naše šesťáky a osmáky do zamlžené Prefa arény, obě utkání zvládl a na západ Čech si odváží plný bodový
zisk.
8. třídy
· HC Lužnice - HC Meteor Třemošná
3 : 6 (2:2; 0:1; 1:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Pánek,
Komma (Čížek, Lang), Lang (Pánek)

ZIMNÍ STADION
Veřejné bruslení v listopadu
2.11.2014
9.11.2014
16.11.2014
17.11.2014
23.11.2014
30.11.2014

14,00 – 15,45
14,00 – 15,45
14,00 – 15,45
13,00 – 14,45
14,00 – 15,45
14,00 – 15,45

Branky a asistence: 7. Hák (SN), 18. Smrž
(Máca, Hraňo), 27. Máca (Červenka, Žákovský), 28. Hák (Žákovský) - 9. Vondřich
(Štěrba), 13. Matlášek (Svěchota, Klíma),
19. Kadlec (Uhlíř R.), 36. Matlášek (Fučík
J.), 57. Lukeš (Štěrba, Fučík R.)
Utkání, kterému by slušela remíza, sehrál
Spartak s krumlovskými Medvědy. Vyrovnanou partii, kde se skóre přelévalo z jedné strany
na druhou, rozhodl v 57. minutě Lukeš. Na jeho
branku již hráči v modrých dresech zareagovat
nedokázali, a tak si všechny body tentokrát
odváží od Lužnice soupeř.

Spartak šokoval Servismany
v Pouzar aréně - 12. 10. 2014
· HC David Servis ČB – OLH Sp. Soběslav
6:7 SN (3:1, 1:2, 2: 3)
Branky a asistence: 13. Zíka (R. Šulčík,
J. Hanzal), 19. J. Korbela ml. (R. Šulčík,
J. Hanzal), 20. M. Mrázek (M. Janda, Michel), 24. J. Hanzal (R. Šulčík, J. Korbela
ml.), 42. R. Šulčík (J. Hanzal, Vomela),
60. Vomela (R. Šulčík, J. Hanzal) – 3. Žákovský (Hák), 24. Hraňo, 39. Jansa (M. Kučera), 43. Hák (Hraňo, Smrž), 45. Hák (M.
Kučera), 60. Hraňo (Jansa, Žákovský),
rozh. nájezd Hraňo.
Spartak se představil ve výborném světle divákům, kteří si našli cestu do domovské arény
Utkání mělo vyrovnaný průběh první a druhou třetinu. Našim hráčům se sice podařilo v
úvodu závěrečného dějství srovnat se soupeřem
krok, ale hosté hrající na tři útočné formace začali mít postupně více ze hry a třetí třetinu nás
přebruslili. Na našich hráčích bylo znát, že jim
docházely síly.

Osmáci vezou body od Otavy
14. 10. 2014
Dohrávané utkání s IHC Písek sehráli naši
osmáci v úterý odpoledne na břehu Otavy s domácím týmem IHC Písek.
· IHC Písek - HC Lužnice
4 : 5 (2:0; 1:2; 1:3)

listopad 2014
David servisu, sportovního centra POUZAR.
Přestože celé utkání dotahoval vedení soupeře,
dokázal Spartak držet s loňským krajským mistrem krok. Domácí v kompletní sestavě bývalých ligových hvězd svou soupiskou naháněli
hrůzu, ale na ledě to až tak znát nebylo. Spartak
se do role outsidera odmítl postavit a s domácími dokázal hrát vyrovnanou partii, kterou podpořil Martin Křiklán excelentním výkonem
mezi třemi tyčemi. Domácí byli po celé utkání
vždy o krůček vepředu, soběslavská skvadra
však vždy dokázala vedení domácích dotáhnout. Klinickou smrt pak přežila naše družina
v 60. minutě, když v čase 59:01 inkasovala
6. branku z hole Vomely, ale nadšení a týmový
duch, který hnal hosty za vidinou bodu, přinesly
zápis do černého v podobě branky Edy Hraňa
v čase 59:41. O vítězi tak rozhodly samostatné
nájezdy, ve kterých exceloval dnes vynikající
Martin Křiklán, jenž vychytal všechny exekutory domácího celku. Za Spartak pak vytáhl rodinný klenot Eda Hraňo, který bekhendovým
blafákem nedal Kučerovi šanci. Dvoubodový
příspěvek, který je více než nečekaný, vezou
naši borci domů k Lužnici.
Gratulace celému týmu.
David Čížek
Branky a asistence HC Lužnice: Novák T.
(Pánek), Hanák (Komma), Lang (Komma),
Soukaný (Pauš), Lang (Pánek)
Naši hráči se utkali s houževnatým soupeřem. Bohužel jsme se tradičně potýkali se střeleckou impotencí a naše šance zůstávaly
nevyužité - zejména v 1. třetině a domácí nás
z brejků trestali.
Od druhé třetiny jsme se začali prosazovat i
střelecky, misky vah jsme ale dokázali na svou
stranu překlopit v 54. minutě zásluhou Kryštofa
Langa.
Domácím jsme pak i zásluhou Jakuba
Balouna vyrovnat nedovolili.
David Čížek

Rozpis utkání na zimním stadionu v Soběslavi – listopad 2014
Kategorie

den

datum

začátek

5. třída

neděle

2. 11.

9.40 h

soupeř
HC Tábor

7. třída

neděle

2. 11.

11.40 h

HC Tábor

junioři

sobota

8. 11.

10.15 h

HC Klatovy

Česká rep. „17“

sobota

8. 11.

17.00 h

Švýcarsko „17“

muži

neděle

9. 11.

17.00 h

Loko Veselí nad Lužnicí

6. třída

sobota

15. 11.

10.10 h

IHC Písek

8. třída

sobota

15. 11.

12.10 h

IHC Písek

muži

pondělí

17. 11.

17.00 h

Jiskra Humpolec

6. třída

sobota

22. 11.

10.10 h

HC Plzeň

8. třída

sobota

22. 11.

12.10 h

HC Plzeň

3. třída

neděle

23. 11.

10.45 h

Sl. Č. Krumlov, HC Vimperk

2. třída

neděle

30. 11.

10.45 h

HC Lužnice I, IHC Písek

muži

neděle

30. 11.

17.00 h

HC Strakonice

Chtěli bychom vás pozvat ke sledování těchto vskutku napínavých utkání a těšíme se na vaši
účast a pozornost.
Výbor OLH

listopad 2014
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SOBĚSLAVSKÝ

HOKEJ

Víkendová utkání pátých tříd
22. 09. 2014

branku vystřelili pouze 17x, oproti soupeřovým
61 střelám.

Pro víkendové dvoukolo pátých tříd nám
byli nalosováni silní soupeři.
· HC Lužnice - HC DDM Rokycany
3 : 6 (1:0, 0:2, 2:4)
Branky a asistence HC Lužnice: Petrásek F.
(Petrásek A., Fuciman), Petrásek F. (Bláha), Čančura

Ani Prefa aréna páťákům štěstí
nepřinesla - 29. 09. 2014

Do poloviny zápasu jsme byli schopni se silným soupeřem držet krok, a to hlavně díky výborně chytajícímu Patriku Mácovi, který jen
v první třetině zlikvidoval 21 střeleckých pokusů soupeře. Dokonce jsme se dostali i do jednobrankového vedení, které ale dokázali hokejisté
z Rokycan během druhého dějství vymazat. Ve
třetí třetině se kluci ještě snažili s výsledkem
něco udělat, ale soupeř si svou výhru s přehledem pohlídal.
· HC Motor České Budějovice - HC Lužnice
13 : 1 (5:0, 7:0, 1:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Petrásek F.
(TS)
Již výsledek svědčí o průběhu tohoto utkání.
Na ledě byl soupeř jednoznačně tím lepším.
Možná se projevila únava po sobotním zápasu,
ale výsledek je jasným ukazatelem toho, že kluci na sobě musí během tréninků hodně makat.
Nebýt nařízeného trestného střílení, svítila by
na naší straně skóre nula. Za celý zápas jsme na

Šesté třídy potřetí vítězně
21. 09. 2014
Třetí mistrovské utkání 6. tříd s táborskými
Kohouty sliboval zajímavý střet.
6. třídy
· HC Lužnice - HC Tábor
6:5 (0:1, 5:0, 1:4)
Branky a asistence: Jasečko (Šrubař), Kovaříček (Nevšímal), Nevšímal (Šedivý), Jasečko, Šedivý (Jasečko), Nevšímal (Vaněk)
Čtvrteční derby s Táborem mělo být ve znamení zajímavých soubojů a střetů. Počáteční
nervozita se podepsala na obou týmech a dlouho
se čekalo na první gól. I přes naši střeleckou i
herní převahu se to nakonec podařilo ve třinácté
minutě táborskému Šťastnému. Ve druhé třetině
jsme zjednodušili koncovku a soupeře jasně
přestříleli. Do kabin jsme odcházeli za stavu
5:1. Do třetí třetiny kluci nastoupili s pocitem
jasné výhry a přizpůsobili tomu svoji hru. Absolutně podcenili soupeře a nechali si nasypat 4
góly. Stejně tak jako my jsme dokázali otočit zápas se Strakonicemi, tak se to málem podařilo i
Táborským, když necelou půlminutu před koncem sirény dotáhli stav na 6:5. Naštěstí jsme
skóre udrželi, ale bylo to pro nás jasné znamení,
že je třeba bojovat až do poslední minuty.

Šesťáci loupili u Otavy
25. 09. 2014
Středeční duel našich šestek s Píseckými dopadl na jedničku.
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V neděli 28. 9. 2014 sehrály páté třídy svůj
další zápas v Prefa aréně ve Veselí nad Lužnicí
proti týmu HC Strakonice II.
· HC Lužnice - HC Strakonice II.
2 : 9 (0:6, 0:0, 2:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Šťastný
(Mareš), Šťastný (Mareš)
Zápas byl prakticky rozhodnutý již po první
třetině, kterou jsme jednoznačně prohráli 0:6.
Druhé i třetí dějství jsme již dokázali se soupeřem alespoň trochu držet krok. V poslední třetině kluci zabrali a podařilo se jim dvakrát
skórovat. To ovšem nezměnilo nic na jasném vítězství Strakonic.

Páťáci vybojovali první body
05. 10. 2014
V neděli se páté třídy utkaly na ZS ve Veselí
nad Lužnicí s Rytíři z Hluboké.
· HC Lužnice - HC Hluboká nad Vltavou
3 : 1 (1:0, 2:0, 0:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Škrleta
(Petrásek), Mareš (Šťastný, Čančura), Koutenský (Čančura)
První třetina utkání byla velmi vyrovnaná,
svědčí o tom i poměr střel na bránu 11 : 10. Vte-

· IHC Písek – HC Lužnice
3:10 (1:3, 2:3, 0:4)
Branky a asistence: Šrubař, Jasečko, Nevšímal, Nevšímal, Nevšímal (Hanzal), Šedivý, Hanzal (Nevšímal), Šedivý (Nevšímal),
Nevšímal (Šedivý, Jasečko), Šrubař.

Šestky nestačily na Budějovice
29. 09. 2014
Budějovice zastavily dosud vítěznou sérii
šesťáků.
· HC Lužnice – HC Motor České Budějovice
5:6 (3:3, 0:3, 2:0)
Branky a asistence: Staněk (Kovaříček), Nevšímal (Jasečko), Šedivý (Jasečko), Jasečko
(Nevšímal), Hanzal (Nevšímal).
První porážku v této sezóně okusili šesťáci
proti těžkému soupeři z Českých Budějovic.
Počtem střel jsme jasně převyšovali soupeře.
Budějovický gólman moc práce neměl, protože
většina střel zpravidla končila na zadním plexiskle. Ke klidnému průběhu zápasu také nepřispělo necitlivé posuzování faulů. Nervozita
v obou týmech pak vyústila v hromadnou rvačku a i přes vytrvalý tlak v poslední třetině jsme
skóre zápasu nedokázali zvrátit na naši stranu.

Naši bez šancí
4. 10. 2014
· HC Plzeň 1929 – HC Lužnice
13:0 (5:0, 4:0, 4:0)
Naši kluci proti narostlému plzeňskému soupeři neměli moc šancí. Přesto, že jsme se snažili

řinu před sirénou jsme se dokázali dostat do jednobrankového vedení. Ve druhém i třetím dějství
byla jasná převaha našeho týmu, Hlubokou jsme
přestříleli 29 : 8, bohužel jsme ale naše šance nedokázali proměňovat, a to i díky skvělým zákrokům brankáře v soupeřově bráně.

Pětky bojovaly s Krumlovem
12. 10. 2014
V neděli 12. 10. 2014 poměřily své síly na
ZS v Soběslavi páté třídy HC Lužnice s týmem
HC Slavoj Český Krumlov.
· HC Lužnice: HC Slavoj Český Krumlov
5 : 8 (1:3, 1:2, 3:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Nevšímal
(Boháč), Nevšímal (Jasečko), Jasečko, Jasečko (Nevšímal), Jasečko (Nevšímal)
V tomto utkání byl tým pátých tříd posílen o
2 šesťáky (Jasečko, Nevšímal), kteří svou bojovností a svým hokejovým uměním strhli i
naše hráče k jednomu z nejlepších výkonů této
sezony. Naše útočné akce bohužel likvidoval
výborně chytající brankář soupeře. Také náš
brankář, Daniel Jansa, se prezentoval skvělými
zákroky, ale nestačil na jediného střelce Krumlova Davida Putze. I přes prohru byli kluci na
konci zápasu odměněni zaslouženým potleskem přítomných diváků.
Zina Petrásková
bruslařsky vyrovnat, svojí sílou a důrazem
soupeř překazil většinu našich akcí. Několik pokusů o zakončení jsme měli, bohužel bez efektu.
Naopak počet střel vyslaných Plzní na naši
branku byl výrazně vyšší. Byť je výsledek jednoznačný, výkon kluků je povzbuzením pro další práci v trénincích.

Třemošná v Prefa aréně vítězně
11. 10. 2014
Meteor Třemošná přijel prověřit naše šesťáky a osmáky do zamlžené Prefa arény, obě utkání zvládl a na západ Čech si odváží plný bodový
zisk.
6. třídy
· HC Lužnice - HC Meteor Třemošná
2 : 14 (0:1; 1:7; 1:6)
Branky a asistence HC Lužnice: Staněk
(Šrubař), Bláha (Šedivý)
Zápas se od začátku vyvíjel dle našich představ. Kluci drželi krok s Třemošnou a vypadalo
to na vyrovnané utkání.
Smolně jsme inkasovali až v 17. minutě. Během druhé třetiny jsme ale začali ztrácet a klukům výrazně ubývaly síly.
Soupeř pak ukázal svoji herní vyspělost, byl
důraznější v osobních soubojích a střelecky aktivnější, což se ukázalo jako rozhodující pro celkové skóre.
Jiří Hanzal
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SOBĚSLAVSKÝ
První výhra sezony
20. 09. 2014
Dvoukolo 7. tříd přisoudilo v sobotu našim
barvám soupeře z Rokycan.
7. třídy
· HC Lužnice – DDM Rokycany
6 : 3 (3:0, 2:1, 1:2)
Branky a asistence: Lang (Mička), Lang,
Peroutková (Šturma), Lang (Mička), Slabý
(Máca), Slabý (Máca)
První třetina nám vyšla velmi dobře, ovšem
vstup do druhé třetiny jsme měli méně zodpovědný. Soupeř nám vstřelil branku po uplynutí
pouhých 13 vteřin, což jej povzbudilo ke znatelně lepšímu výkonu, než jaký předváděl v úvodním dějství. Více jsme však Rokycanům
nedovolili a přidáním na tempu odskočili až
do čtyřbrankového vedení. Na začátku třetí třetiny jsme opět zaváhali, což bylo hned potrestáno. Závěrečnou část zápasu jsme však
pohlídali a utkání zdárně dovedli k premiérové
výhře.

Sedmičky vezou bod z Budějovic
21. 09. 2014
V neděli vyrazili sedmáci do Budvar arény,
kde na ně čekal ambiciózní soupeř domácího
MOTORU.

TURNAJ třetích tříd
V neděli 28. 9. 2014 se naši třeťáci zúčastnili
již druhého turnaje sezony, tentokrát v Českých
Budějovicích. Turnaj se hrál systémem každý
s každým, 2 x 15 minut.
V prvním zápase čekal na naše malé hokejisty tým HC Motor Č. Budějovice a vítězství 8 : 5.
Branky za náš tým: D. Petrásek (3), M. Bouška
(2), M. Lang (1), M. Pěček (1), P. Novák (1)
Do druhého zápasu, proti týmu HC České
Budějovice, nastoupili naši třeťáčci plni elánu.
Vytvořili si několikabrankový náskok, který dokázali udržet až do konce a zvítězili 14 : 2.
Branky: D. Petrásek (5), M. Lang (3), M.
Bouška (3), M. Pěček (2), T. Holota (1)
Nejtěžší soupeř, HC Vimperk, na nás čekal
v posledním utkání o první místo. Celý zápas
jsme se snažili se soupeřem držet krok. Měli
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7. třídy
· HC Motor Č. Budějovice – HC Lužnice
5 : 5 (3:2, 1:2, 1:1)
Branky a asistence: Lang (Hanák), Hanák,
Hanák (Čížek), Čížek, Lang
Utkání lze bezpochyby hodnotit jako divácky velice atraktivní, když mu nechyběly góly,
přesilové situace ani trestné střílení. Oba týmy
se opakovaně přetahovaly o vedení v utkání a
konečnou dělbu bodů lze považovat za spravedlivou. Na některých hráčích byla bohužel znát
únava ze včerejšího zápasu. Pozitivně je naopak
nutno hodnotit zapojení hráčů 6. tříd do obou víkendových zápasů a pochválit je za předvedený
výkon.
David Čížek

Krumlov nad síly sedmáků
12. 10. 2014

7. třídy
· HC Lužnice – Slavoj Český Krumlov
0 : 4 (0:0; 0:3; 0:1)
V dnešním zápase ukázal soupeř větší vůli
po vítězství a svoji důraznou hrou byl o krok napřed. I přes výborný výkon Tomáše Kobery
v brance jsme nezvládli druhou třetinu, která o
zápase rozhodla. V koncovce a v osobních soubojích byli naši hráči nedůrazní. Doufejme, že
v příštích zápasech předvedeme bojovnější výkon.
Vladimír Máca

jsme mnoho šancí, které jsme ale nedokázali
proměnit, a proto výsledek skončil vyrovnaně
2 : 2. Poté následovaly nájezdy. Ani zde nám
štěstí nepřálo. Po dvou nájezdech, které soupeř
proměnil a my ne, bylo rozhodnuto. Tím jsme
utkání nakonec prohráli a získali v konečném
pořadí turnaje druhé místo.
Branky v posledním zápase: M. Bouška (1),
T. Holota (1)
Výsledné umístění:
1. HC Vimperk
2. OLH Spartak Soběslav
3. HC Motor České Budějovice
4. HC České Budějovice
Sestava OLH Spartak Soběslav: Dominik Doskočil, David Petrásek, Matěj Lang, Daniel
Panský, Martin Pěček, Vanessa Marešová, Marek Bouška, Petr Novák, Tomáš Holota, Patrik
Bruner
Pavlína Marešová

Krasobruslení – výzva i radost ve skluzu
Zatímco podzim hýří barvami a sluníčko
střídá déšť a vítr, na zimním stadionu v Soběslavi si s námi jen občas pohrává mlha nad ledovou
plochou a teplota kolísá mezi 10 a 14 °C.
Už druhý měsíc bruslíme 4x týdně, a to v:
· pondělí 17,30 - 18,20 (nábor začátečníci) a
18,25 - 19,20
· úterý 14,40 - 15,35, následuje krasotechnika
v tělocvičně 16,00 - 17,00
· čtvrtek 14,20 - 15,20 (nábor začátečníci)
následuje gymnastika 15,45 - 16,45
· pátek 14,20 - 15,20
Kdo se k nám chce přidat a zkusit krasobruslení, ještě může. Přivítáme úplné začátečníky od
4 let, i zkušenější a starší holky a kluky. Zkušební
hodina je zdarma. Potřebujete jen brusle,vhodné
oblečení včetně rukavic, pití a chuť zkusit to.
Snadno zjistíte, že krasobruslení je výzvou,
která otvírá obrovský prostor. Plynulá jízda dopředu po obou bruslích je jen začátek. Jízda na
jedné brusli, jízda pozadu, oblouk na vnitřní
anebo na vnější hraně brusle a zejména pak
kombinace a rytmické střídání všech těchto prvků dají docela zabrat jak tělu a fyzičce, tak hlavě. Dalo by se říct fyzika v praxi. Zejména
dynamika - nauka o pohybu.
Najít v každém prvku rovnovážný bod, ustát
dynamiku, zrychlení a odstředivou či dostředivou sílu a neustále počítat s gravitací. A to ještě
není řeč o skocích nebo piruetách. To se jednomu snadno zatočí hlava nebo leknutím zastaví
dech. K bruslení samozřejmě patří i padání.
Předškolním dětem to většinou moc nevadí,
mají k zemi blízko. Se vzrůstajícím věkem a
výškou je to trochu horší, ale naučit se dobře padat je zkrátka nedílnou součástí této zkušenosti.
Naše krasobruslařky a krasobruslař o tom vědí
své a přesto je to neodradilo. Někteří z nich jsou
v oddíle již třetí sezonu a za tu dobu skočili svůj
první jednoduchý nebo dokonce i dvojitý skok,
zatočili první piruetu a pak už jen přidávali
otočky a obměňovali polohu rukou či nohou.
A když jsou natrénované jednotlivé prvky a jejich plynulé navazování, zbývá už „jen“ sladit
pohyb s hudbou. A už je na světě umělecké dílko, ve kterém se snoubí sportovní výkon
s ladností pohybu. Vidět je můžete na závodech
v tzv. „volných jízdách“ nebo při exhibičních
vystoupeních.
V krasobruslařském klubu KK Soběslav už
začaly přípravy na obojí. Vedle účasti našich
závodníků na závodech mimo domácí půdu, se
celý klub připravuje na pořádání II. ročníku krasobruslařského závodu LEDOVÁ RŮŽE aneb
O pohár starosty města Soběslav v zimních měsících roku 2015.
A nenechte si ujít radost při sledování našeho exhibičního vystoupení na pohádkové
motivy.
Možná, že děti v kostýmech ani nepoznáte!
Těšíme se na Vás.
KK Soběslav
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Fotbalové zprávy o mužstvu mužů „A“
V dalších bojích krajského přeboru jsme čtyřikrát vyhráli a čtyřikrát
prohráli. Cenné vítězství a velká radost zavládla v Dražicích a smutno
nám bylo po prohře doma s Veselím. Nyní jsme zatím na osmém místě se
14 body.
· FK Rašelina Soběslav - SK Jankov 2:1 (2:1)

Branky: 28. Šmídmajer, 36. M. Mazouch – 24. Sedlic
· TJ Dražice - FK Rašelina Soběslav 0:3 (0:0)

Branky: 61. Janovský, 67. Polišenský, 76. (11) Janoušek
· FK Rašelina Soběslav – Tatran Prachatice 1:2 (1:0)

Branky: 41. Petr Janoušek – 67. Hovorka, 79. Žurek
· Jiskra Třeboň - FK Rašelina Soběslav 4:1 (2:1)

Branky: 27. a 70. Diviš, 36. Straka, 89. Djurov – 31. K. Polišenský
· FK Rašelina Soběslav - FK Spartak Kaplice 4:0 (3:0)

Cvičím, cvičíš, cvičíme

Branky: 7., 20., 51. K. Polišenský, 3. Dalipi

Nemusí být atletem vždy
jen nějaký mladíček,
sportovní tým se může také
skládat z děvčat či babiček.

· FK Rašelina Soběslav – Lokomotiva Veselí n/L 0:1 (0:0)

Branka: 69. Plocek
· TJ Osek - FK Rašelina Soběslav 3:0 (3:0)

Branky: 5. Mrkvička, 19. a 37. Uher
· FK Rašelina Soběslav - SK Rudolfov 5:1 (1:1)

Branky: 59. a 71. Šmídmajer, 37. (11) Janovský, 75. P. Janoušek,
89. Dalipi – 22. Raab
Více se dozvíte a hodnocení trenéra k jednotlivým zápasům najdete na
František Maršík
nových internetových stránkách www.fkraselina.cz.

Cvičíme o prázdninách,
před nimi i po nich,
pak nás žádná lenora
nemůže nikdy dohonit.
Ať máme na sobě kalhoty

s puntíkem nebo s kytičkou,
rázem v rytmu hudby stává se
každá cvičenka smějící se holčičkou.
A když se k nám připojí
nějaký mladík či dědeček,
bude ještě více smíchu
za zvuku pěkných písniček.
Stálý úsměv, radost i dobrou fyzičku
všem do dalších cvičebních hodin
přeje
Hana Veselá

První utkání florbalistů SK Domeček DDM Banes Soběslav
Během září a října odehrály první utkání letošní sezony všechny čtyři soběslavské florbalové soutěžní kategorie – muži, ženy,
dorostenky i starší žákyně. Bohužel se ani v jedné z těchto kategorií příliš nedařilo, prozatím na
body dosáhly pouze ženy v 1. lize.

Muži (Jihočeská liga mužů)
Soběslavští florbalisté odehráli dvě utkání
v jednom dni, obě ve sportovní hale v Dačicích

a obě v malém počtu hráčů. Do prvního zápasu
proti FBC UNITED Č. Budějovice B nastoupilo
osm hráčů plus dva brankáři. V tomto utkání
padlo hodně gólů na obě strany, ale soupeř dal
nakonec o dvě branky víc a zvítězil tak 8:6. Druhý zápas skončil naprostým debaklem. Soupeř
FK Slovan Jindřichův Hradec nasázel našim
hochům neuvěřitelných šestnáct branek! Soběslavští vstřelili branky pouze tři.

Ženy (1. liga žen)
Ženy stihly odehrát hned čtyři utkání. Svou
prvoligovou premiéru, která i přes velmi slušný
výkon soběslavských hráček nakonec skončila
prohrou 5:3, si odbyly s pražským celkem FbC
Panthers. V druhém zápase se Slavia VŠ Plzeň
ovšem „Soběslavandy“ nenašly na soupeře recept a prohrály vysoce 9:1. Prvních bodů se
naše florbalistky dočkaly až v zápase s FBŠ AL
INVEST Jihlava, kdy předvedly velmi vyrovnanou a vyspělou hru a zvítězily 5:3. Bohužel se
jim na tento úspěch nepovedlo navázat i v utkání s FbK Orlicko-Třebovsko, kdy i přes to, že
v první polovině zápasu vedly 4:1, nakonec
prohrály 6:4.

Dorostenky (Liga dorostenek – skupina 5)

1. liga je tvrdá, ale naše ženy se s tím vyrovnaly
dobře. Na fotografii Petra Kabešová v utkání
s FbK Orlicko-Třebovsko

Ani naší „mladé krvi“ se příliš nedařilo.
Děvčata odehrála dvě utkání a obě prohrála. Jeden z favoritů soutěže 1. FbK Tábor porazil
naše dorostenky 12:4. Pochvalu si ale zaslouží
soběslavská útočnice Jana Vránková, která
vstřelila tři branky a na tu čtvrtou nahrávala.
Jana jako jediná ze Soběslavi skórovala i v utkání s dalším favoritem Sklo Bohemia Světlá n/S,
kde ale naše holky inkasovaly branek dokonce
devatenáct.

Starší žákyně
(Liga starších žákyň – skupina 5)
Naši benjamínci si poprvé ozkoušeli soutěžní florbal a svou premiéru zvládli se ctí. Ačkoliv
v utkáních s FK Slovan Jindřichův Hradec a se
Sklo Bohemia Světlá n/S holky nezaznamenaly
žádnou výhru, posbíraly spoustu cenných zkušeností a nových dojmů. Protože stojí na samém
počátku své florbalové kariéry, přejeme jim do
budoucna mnoho herních úspěchů a především
spoustu krásných sportovních zážitků!
Jana Pavlíková

Zora moto team
zve všechny příznivce cestování a motorek
na prezentaci 3. expedičního dokumentárního filmu z moto tour 2014, která se bude
konat dne 25. 11. 2014 od 18.30 hodin v soběslavském kině. Délka filmu cca 65 min. +
rozprava a prohlídka expedičních motorek.
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Záchranáři
na Mistrovství světa 2014
Tříčlenná výprava závodníků VZS ČČK Soběslav spolu s dalšími devíti členy výběru české
reprezentace se ve dnech 13. 9. – 21. 9. 2014
zúčastnila Mistrovství světa ve vodním záchranném sportu.
MS se konalo ve Francii, ve městech Montpellier a La Grande Motte. Závodů se zúčastnilo
38 států z celého světa, Češi obsadili 32.
příčku.
První dny využili závodníci k tréninkům
v olympijském bazénu a plážích La Grande
Motte.
Náročné soutěže začaly v bazénu Olympique Antigone v Montpellier ve středu 17. 9. a
pokračovaly ve čtvrtek 18. 9. do večerních hodin. Čeští zástupci, jak ženy, tak muži, byli nominováni do všech disciplín včetně štafet.
Soběslavští zástupci Barbora Macková, Jan
Novotný i Martin Tlustý podali ve svých disciplínách výborné výkony. Téměř ve všech si
vytvořili nové osobní rekordy, případně se jejich čas pohyboval okolo těchto výkonů a tím

Zleva: Jan Novotný, Barbora Macková, Martin
Tlustý. Foto: L. Macková
potvrdili dobrou výkonnost, získanou během
celého roku a vyladěnou letní přípravou.
V pátek 19. 9. bylo celé dopoledne věnováno
soutěži SERC. V této byl velitelem čtyřčlenného týmu Tlustý (SOB) společně s Piňosem
(Brno), Korábem (Brno) a Máchou (P15) byli
vylosováni jako 24. tým v pořadí. Situace byla
jednoduchá, ale díky tomu bylo nashromážděno
u spousty týmů hodně chyb, včetně českého
družstva. Celkem se účastnilo 32 týmů, Češi se
umístili na 20. místě.
V sobotu se všichni přemístili na pláže La
Grande Motte, kde bylo příjemné slunné počasí.
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Zde dva dny záchranáři celého světa bojovali v dalších deseti v plážových a mořských
disciplínách.
I tady jsme všichni čekali, jak se podaří
prodat letní dřinu. Energii a srdce, které zde
všichni soběslavští reprezentanti nechali, zaslouží ocenění. Nikdy se nezařadili na poslední
pozice svých rozběhů i rozplaveb. Byli rovnými
soupeři druhé poloviny startovního pole. První
polovina se skládá z profesionálů, které nemáme šanci dohnat, jsme pouhými amatéry. O to
více zkušeností nám tyto soutěže přinášejí.
I když se naši závodníci neumístili na předních místech, závodili fair play. Dokazuje to, že
žádný z nich nebyl při startech diskvalifikován
pro porušení pravidel.
Kromě zkušeností, které nelze ničím nahradit, také získali nové přátele z celého světa.
Zkušenosti začnou hned v říjnu předávat svým
kamarádům z oddílu na pravidelných trénincích. Určitě se v příštím roce pokusí vybojovat
místa v české reprezentaci pro ME 2015.
Šrůtová Z., VZS Soběslav – oddíl mládeže

Závěr jezdecké sezony
v Mažicích
V sobotu 11. října se na mažickém kolbišti
konalo rozloučení s jezdeckou sezonou 2014.
Jak jinak než skokovými závody, tentokrát pouze jednodenními s hobby soutěžemi. Dopoledne
patřilo tradičně větším koním a odpoledne hlavně dětem. I tentokrát počasí organizátorům přálo a poté, co se rozestoupily ranní mlhy, bez
kterých by to nebyla podzimní blata, se mohli
všichni těšit ze slunečného dne. Radost udělalo
hlavně početné startovní pole odpoledních soutěží, které ukazuje, že dětští závodníci si mažické jezdecké závody oblíbili. Je tak podporována
další jezdecká generace. Na závěr sezony si poděkování zaslouží jak pořádající oddíl Blaťák
Mažice, za udržení tradice organizování jezdeckých závodů, tak řada sponzorů za finanční
podporu. Děkujeme tímto obci Mažice, Pavlu
Bohatovi, Petru Skřipskému a všem, kteří
v tomto roce pomáhali s přípravami a v průběhu
jednotlivých závodů.

· Jízda zručnosti s vodičem
1. Pelcová Anna – Kašpárek – JO Blaťák Mažice

Vítězové jednotlivých soutěží:

· Jízda zručnosti bez vodiče

· Parkur do 80 cm
1. Rejlková Christine - Jessy - JK Statek Měšice
· Parkur do 100 cm
1. Skořepová Aneta - Grant - JK Statek Měšice
· Parkur do 110 cm
1. Čoudková Eva – Gambit - JO Blaťák Mažice

1. Petřičková Adéla – Turba – JO Blaťák Mažice

· Parkur do 60 cm pro pony

1. Pincová Adéla – Igor - JO Blaťák Mažice
· Parkur do 60 cm
1. Tomášková Anna – Stella – JK Statek Měšice

· Křížky
1. Molková Tereza – Danny Boy - JO Blaťák
Mažice
Veronika Čoudková

Dámské a pánské oděvy
nám. Republiky 104 – Soběslav

LIKVIDACE PRODEJNY
Výhodné slevy

è è 30 – 70%

Halenky, kalhoty, bundy,
kostýmy, sukně

Správa lesů města
Soběslavi nabízí

štípané palivové
dřevo
Délka polen 25-50 cm
dle přání zákazníka
Dřevina: smrk, borovice

Tel. 381 521 169
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PŘIJME
tónovače do míchárny barev
ve Veselí nad Lužnicí.
Požadujeme dobrou znalost práce na PC,
kombinační a logické schopnosti, manuální
zručnost, základy angličtiny a ochotu učit se novému.
Nabízíme zázemí prosperující firmy
a odpovídající ohodnocení.

Informace na tel. 602 155 968

SPEED SPINNING
CENTRUM SOBĚSLAV
VÁM NOVĚ NABÍZÍ CVIČENÍ
NA VELKÝCH MÍČÍCH – FIT BALL
Cvičení je pro začátečníky i pokročilé.
Zpevníte a vytvarujete postavu, maximálně šetří klouby.
Nebojte se, že byste Fit ball nezvládli, zvládne
to každý bez ohledu na věk, váhu či zkušenost.
Fit bally se využívají k preventivnímu cvičení proti bolestem zad.

HODINY NA MÍČÍCH: středa od 18 hod.
Kontakt: E. Beneše 76, Soběslav, 777 592 530
Těšíme se na Vaši návštěvu.

www.musobeslav.cz
e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
mobil: 773 558 127, 606 558 127
e-mail: podlahypeterik@seznam.cz
DODÁVÁ A POKLÁDÁ:
laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
vinylové podlahy, přírodní linoleum
masivní podlahy, korkové podlahy
PVC, koberce pro bytové i komerční využití
vyrovnávání betonů samonivelačními stěrkami
vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami
Dovoz vzorků podlah a zaměření ZDARMA

n
n
n
n
n
n

Koupě
· Koupíme dům, byt, chatu nebo pozemek
v Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862
· Koupím garáž nejlépe Na Svépomoci, příp.
Na Moskvě. Tel. 776 301 859
· Koupím rodinný dům se zahradou nebo stavební pozemek pro bydlení, pouze v Soběslavi. Tel. 607 971 156, RK nevolat!
· Koupím pozemek vhodný k založení včelnice
v Soběslavi či blízkém okolí.
Tel. 725 586 558
· Dvojice mladých slušných lidí hledá byt ke
koupi popř. pronájmu. Tel. 777 100 689

Prodej

Partner in Pet Food CZ s.r.o.
Závod Veselí nad Lužnicí
Jateční 470/II
391 81 Veselí nad Lužnicí

Přijímáme nové zaměstnance
do trvalého pracovního poměru
Senior technik – mechatronik, elektro/automatizace
Požadavky: maturita technického směru nebo automatizace, požadovaná praxe 2 roky,
zkušenosti z automatizovaného provozu výhodou. Vyhl. 50 nutná. Vysoká samostatnost,
mechanická zručnost a analytické myšlení. Technická angličtina výhodou.
Očekáváme: silně motivovaného kandidáta se zájmem o výpočetní techniku a ochotou
se učit nejmodernější technologie
Nepřetržitý provoz

Směnový údržbář - elektrikář
Požadavky: vyučení v oboru elektro podmínkou, vyhl. 50 nutná.
Maturita technického směru výhodou.
Strukturovaný životopis podmínkou (dosavadní pracovní zkušenosti, vzdělání)
Očekáváme: silně motivovaného kandidáta
Nepřetržitý provoz
Kontakt pro nábor pracovníků na pozice mechatronik a směnový elektrikář:
Jiří Matouš, tel.: 606 606 382
email: jmatous@ppfeurope.com
Ing. Martin Sedlák, tel.: 727 812 530 email: msedlak@ppfeurope.com

Dělnice balicí sekce
Požadavky: Bez praxe, směny 8 nebo 12 hod.,
3 směnný provoz pondělí-pátek, nebo nepřetržitý provoz ranní-noční.
Vhodné pro ženy, mužům se nevyhýbáme
Trvalý pracovní poměr, možná též brigáda (dohoda o pracovní činnosti)
Kontakt pro nábor:
Alena Urbanová, tel.: 606 057 665
email: aurbanova@ppfeurope.com
Jana Zuberová, tel.: 727 866 024

· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám garáž Na Moskvě. Tel. 734 831 720
· Prodám byt 2+1 ve Veselí n/L.
Tel. 608 001 739
· Prodám byt v os. vl. 4+1 s garáží, Družstevní
ul., přízemí. Tel. 775 381 522

Ostatní
· Wüstenrot – Kocourková Pavla – spoření, pojištění, hypotéky. Tel. 602 258 450, mail:
pavla.kocourkova@obchod.wuestenrot.cz
· Pronajmu nové byty – garsoniéru a byt 2 KK,
zahrada, místo na parkování, garáž.
Tel. 777 907 750
· Nabízím přivýdělek - prodejce přírodní kosmetiky. Vhodné pro každého, zaškolení zdarma. Více info na tel. 607 971 156
· Daruji kámen do základů za odvoz.
Tel. 732 516 413
· Daruji dvouměsíční koťata: 2x zrzavý kocourek, 1x mourovatý kocourek, 1x mourovatobílý kocourek, 1x tříbarevná kočička, spíše
mourovatá. Tel. 733 549 842
· Rizikové kácení stromů, ořez z lan nebo za
použití plošiny. Tomáš Doskočil.
Tel. 728 970 057
· Doučím NĚMČINU. Začátečníky, pokročilé,
dospělé, děti; příprava k maturitě, obchodní
němčina, konverzace. Dojedu k Vám nebo
nabízím prostory v Soběslavi.
Info na tel. 775 110 424.
· Pronajmu garáž Na Moskvě, zvýšený vjezd.
Tel. 777 909 106
· Pronajmu garáž v centru Soběslavi u náměstí.
Tel. 721 34 33 99
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Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky úrok od 2,89 %
Penzijní připojištění
Životní pojištění

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659
Půjčovna svatebních
a společenských šatů

MO N IK A
výprodej svatebních,
společenských šatů
a pánských obleků
Tř. ČSA 213/II, Veselí nad Lužnicí

Tel.: 723 512 899
Pracovní doba Po, Út, Čt 17 – 19 h
www.pujcovna-monika.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

INZERCE ŘÁDKOVÁ
· Rok utekl jako voda a opět se blíží Vánoce. Do konce listopadu přijímám objednávky na vánoční cukroví.
Telefon nejlépe večer, po 18. hodině – 605 526 039
· Potřebujete prodat, pronajmout nemovitost, byt, pozemek - pomůžeme vám. HVB Real Estate - lhaplova@hvbreal.cz, 605 526 039

ŽALUZIE OŠMERA
Montáž - prodej - výměna
Tel. 734 460 066
ottaosmera@seznam.cz
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Uzávěrka příštího čísla pátek 14. 11. 2014
Pište nám na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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