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prosinec 2013

cena 10,- Kč

Z prosincových akcí vybíráme

Ò V pondělí 2. 12. je pro Vás připraveno slavnostní Rozsvěcování
vánočního stromu s Rádiem Blaník na náměstí Republiky od 15
hodin. Hlavním hostem je letos Stanislav Hložek.

Ò V pátek 6. 12. si nenechte ujít Zvonkový průvod, který v Soběslavi pořádáme počtvrté. Začínáme od 16 hodin v „Domečku“.

Ò Adventní koncert v podání hudebně literárního seskupení HAMAVE
– sobota 7. 12. v 16.30 h kostel sv. Mikuláše v Nedvědicích.

Ò Adventní koncerty v podání žáků a učitelů ZUŠ Soběslav se usku-

teční v kostele Českobratrské církve evangelické 8. 12. v 17 hodin,
13. 12. v 18 hodin a 19. 12. v 17 hodin.

Ò Vánoční Jarmark Rolničky proběhne v sobotu 14. 12. od 8.30 do
12.00 hodin na náměstí Republiky.

Ò „Hej, mistře“ Jana Jakuba Ryby – vánoční koncert se koná v neděli 15. 12. od 19 h ve velkém sále kulturního domu.

Ò Koncert pěveckého sboru Novita se koná v sobotu 21. 12. od 19 h
v Českobratrském evangelickém kostele.

Ò Ivo Kratochvíl a hosté vystoupí v neděli 22. 12. od 18.00 h
v Českobratrském evangelickém kostele.

Ò Stejně jako loni vás zveme na prožití vánočního příběhu společně,
a to v pondělí 23. 12., kdy pořádáme od 16 h Živý Betlém. Zahájení v parku u knihovny.

Ò Koncert pěveckého sboru Anonym Voice se koná v pátek 27. 12.

Doc. Jiří Stejskal, ak. mal. „Vánoce 2013“

v Českobratrském evangelickém kostele od 18 hodin.

Redakce přeje

POZVÁNKA

čtenářům Hlásky a všem
soběslavským občanům
příjemné prožití adventu
a vánočních svátků.

Zveme občany města na 16. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční v úterý 17. 12. 2013 v 17.00 hodin v malém sále Kulturního domu města
Soběslavi, s následujícím programem:
1. Změna č. 4 rozpočtu města v roce 2013
2. Návrh rozpočtu města na rok 2014

NEPŘEHLÉDNĚTE
Jelikož lednové číslo vychází z technických důvodů hned po vánočních svátcích, bude jeho
uzávěrka mimořádně již v úterý 10. 12. 2013.

3. Majetkové převody
4. Komunitní plán sociálních služeb
ORP Soběslav
5. Různé
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
USNESENÍ
19. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 22. října 2013
od 14.00 hodin v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 19/247/2013

Rada města projednala za přítomnosti Ing.
arch. Jaromíra Kročáka finální návrh rekonstrukce severní strany náměstí včetně přilehlé
části Palackého ulice v Soběslavi.

 Usnesení č. 19/248/2013

Rada města souhlasí s realizací rozšíření parkoviště u Senior-domu Soběslav dle návrhu
zpracovaného Ing. Jiřím Lagnerem, Soběslav.

 Usnesení č. 19/249/2013

Rada města bere na vědomí informaci starosty města o daňových příjmech města k 30. 9.
2013 v souvislosti s novým rozpočtovým určením daní platným od 1. 1. 2013.

 Usnesení č. 19/250/2013

Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 15/195/2013 souhlasí s uzavřením smlou-

USNESENÍ
20. schůze Rady města Soběslavi, která se
konala dne 5. listopadu 2013 od 14.00 hodin
v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 20/256/2013

Rada města se na ostrově u Špačkova mlýna
seznámila s dokončenou stavbou a provozem
„Malé vodní elektrárny Špačkův mlýn“ na
řece Lužnici v Soběslavi.

 Usnesení č. 20/257/2013

Rada města schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2014 dle varianty A návrhu předloženého provozovatelem vodohospodářského
majetku města Čevak, a. s., České Budějovi3
ce. Ceny pro rok 2014: vodné – 34,20 Kč/m
3
+ DPH, stočné – 22,44 Kč/m + DPH.

 Usnesení č. 20/258/2013

Rada města bere na vědomí zprávu starosty
města o průběhu, výsledcích a organizačním
zajištění voleb do PS PČR v Soběslavi, které
se uskutečnily ve dnech 25. – 26. 10. 2013.
Rada města schvaluje odměnu tajemníkovi
MěÚ ing. Radku Bryllovi za velmi dobré organizační zajištění těchto voleb ve výši dle
zápisu z jednání.

 Usnesení č. 20/259/2013

Rada města bere na vědomí informaci starosty města o aktuální situaci v „Nadaci Jihočeské cyklostezky“. Město Soběslav je jedním
ze zřizovatelů této nadace.

 Usnesení č. 20/260/2013

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit bezúplatný převod pozemků parc. č.
2
858/18 o výměře 862 m , 858/19 o výměře
2
2
176 m a 858/20 o výměře 346 m v k. ú.
Nedvědice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví města Soběslavi z důvodu majet-

vy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury,
Praha, na rok 2013 mezi městem Soběslav a
Státním fondem dopravní infrastruktury, na
základě které město Soběslav obdrží finanční prostředky (dotaci) ve výši 2.225.000 Kč
na akci: „Zvýšení bezpečnosti chodců a úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu
a orientace v ulici 28. října“ v Soběslavi.

 Usnesení č. 19/251/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou
ČEVAK, a. s., České Budějovice, na provedení opravy vodovodu a výměnu vodovodních uzávěrů v ulicích Rašínova a Dr. E.
Beneše v Soběslavi za cenu 196.629 Kč +
DPH.

 Usnesení č. 19/252/2013

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 9. 2013 uzavřené mezi městem Soběslav a Ing. Miroslavem Pantoflíčkem, Soběslav, kterým se
snižuje cena dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby akce „Stavební úprakoprávního vypořádání pozemků pod
komunikací mezi Nedvědicemi a Rybovou
Lhotou.

 Usnesení č. 20/261/2013

Rada města souhlasí s umístěním 2 ks informačních tabulí o velikosti 90 x 120 cm Klubu
českých turistů na pozemcích ve vlastnictví
města - parc. č. 3922 (u stadionu) a 3905/8
(na náměstí), oba v k. ú. Soběslav, v souvislosti s realizací projektu „Stezka podél Lužnice nás spojuje“.

 Usnesení č. 20/262/2013

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1108/2011 uzavřené
mezi městem Soběslav a firmou Spilka a
Říha, s. r. o., Soběslav, kterým se snižuje
cena díla na akci „Soběslav – stavební úpravy
domu čp. 1/I“ o 1.028.056 Kč + DPH.

 Usnesení č. 20/263/2013

Rada města stanovuje plat ředitelce Mateřské
školy Nerudova ulice, Soběslav, Bc. Evě
Kuklové ve výši dle zápisu z jednání s účinností od 1. 12. 2013.

 Usnesení č. 20/264/2013

Rada města stanovuje termín 16. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční v úterý 17. 12. 2013 v 17.00 hodin
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, s následujícím programem:
1. Změna č. 4 rozpočtu města v roce 2013
2. Návrh rozpočtu města na rok 2014
3. Majetkové převody
4. Komunitní plán sociál. služeb ORP Soběslav
5. Různé

 Usnesení č. 20/265/2013

Rada města souhlasí se změnou rozpočtu
Kulturního domu města Soběslavi v roce
2013, kterou se navyšují mzdové prostředky
organizace o částku 52.556 Kč v souvislosti

prosinec 2013
vy víceúčelové haly Soběslav“ z částky
235.000 Kč na 160.000 Kč + DPH.

 Usnesení č. 19/253/2013

Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 18/240/2013 souhlasí s uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci mezi městem Soběslav a Svazem měst a obcí ČR, Praha, na
realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci
území správních obvodů obcí s rozšířenou
působností“.

 Usnesení č. 19/254/2013

Rada města na návrh ředitelky Senior-domu
Soběslav ing. Ziny Petráskové souhlasí s vyřazením 14 ks pečovatelských lůžek PRIMA
– typ 202 včetně matrací z evidence majetku
Senior-domu Soběslav a s jejich následným
odprodejem dle vyřazovacího protokolu.

 Usnesení č. 19/255/2013

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke
smlouvě o dílo ze dne 18. 2. 2013 uzavřené
mezi městem Soběslav a firmou Karel Kovář,
Soběslav, kterým se řeší dodatečně provedené práce na opravě chodníků v Soběslavi
v roce 2013 za cenu 103.939 Kč + DPH.
s krátkodobým provozem kinokavárny ve Společenském centru Soběslavska. Celkový objem
rozpočtu KDMS v roce 2013 se nemění.

 Usnesení č. 20/266/2013

Rada města souhlasí s bezplatným uspořádáním Vánočního jarmarku Rolničky v sobotu
14. 12. 2013 od 8.30 hod. do 12.00 hod. na
náměstí Republiky v Soběslavi.

 Usnesení č. 20/267/2013

Rada města souhlasí s účastí starosty města
na zahraniční studijní cestě do severního
Německa pořádané Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve dnech
1. – 7. 6. 2014.

 Usnesení č. 20/268/2013

Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 2+1 v ulici Na Ohradě v Soběslavi
do nájmu Janě Řehořové, Soběslav, a dále
s přenecháním městského bytu velikosti 3+1
na náměstí Republiky v Soběslavi do nájmu
Milanu Míkovi, Soběslav.

 Usnesení č. 20/269/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
nájmu světelné vánoční výzdoby mezi
městem Soběslav a MK - mont illuminations,
s. r. o., Klášterec nad Ohří, na doplnění vánoční výzdoby na náměstí Republiky v Soběslavi
v roce 2013 za cenu 18.400 Kč + DPH.

 Usnesení č. 20/270/2013

Rada města na základě poptávkového řízení
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi
městem Soběslav a firmou Strabag, a. s., České Budějovice, provozní jednotka Soběslav,
na akci „Oprava rýh po kanalizaci, ul. Rašínova, Soběslav“ za cenu 299.810,89 Kč + DPH.

 Usnesení č. 20/271/2013

Rada města bere na vědomí informaci míspokračování na str. 3
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INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
dokončení ze str. 2
tostarosty města o opravě povrchů komunikací v ulicích Květnová, Riegrova, Žižkova,
Rašínova a Na Ohradě v Soběslavi, které jsou
ve vlastnictví města, v souvislosti s opravou
přepravních tras k dálnici D3. Investorem
oprav uvedených komunikací je Ředitelství
silnic a dálnic ČR.
USNESENÍ
21. schůze Rady města Soběslavi, která se
konala dne 19. listopadu 2013 od 14.00 hodin
v kanceláři starosty města

 Usnesení č. 21/272/2013

Rada města projednala za přítomnosti jednatele Správy města Soběslavi p. Vladimíra Falady a správce koupaliště p. Josefa Šustra
vyhodnocení provozu letního koupaliště
v Soběslavi v roce 2013.

 Usnesení č. 21/273/2013

a) Rada města v návaznosti na své usnesení č.
19/247/2013 souhlasí s finálním návrhem rekonstrukce severní strany náměstí Republiky
včetně přilehlé části Palackého ulice v Soběslavi zpracovaným Ing. arch. Jaromírem Kročákem.
b) Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing.
Radku Bryllovi zveřejnit návrh rekonstrukce
severní strany náměstí Republiky na internetových stránkách města, na úřední desce
MěÚ Soběslav a na odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Soběslav.

 Usnesení č. 21/274/2013

Rada města se seznámila se zpracovaným
Komunitním plánem sociálních služeb ORP
Soběslav předloženým realizátorem projektu
občanským sdružením - Centrum pro komunitní práci Jižní Čechy, České Budějovice, a doporučuje jej zastupitelstvu města k projednání.

 Usnesení č. 21/275/2013

Rada města projednala návrh rozpočtu města
na rok 2014 předložený vedoucí finančního
odboru MěÚ Soběslav paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu
města ke schválení.

 Usnesení č. 21/276/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a Ing. Jiřím Lagnerem, Soběslav, na zpracování projektové
dokumentace pro stavební řízení a pro zadání
stavby „Rekonstrukce (rozšíření) komunikace v ulici Na Pískách v Soběslavi“ za cenu
64.900 Kč.

 Usnesení č. 21/277/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a p. Pavlem Mrázem, Tábor, na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro
provedení stavby „Prodloužení kanalizace a
vodovodu v ulici Na Pískách v Soběslavi“ za
cenu 51.000 Kč.

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
 Usnesení č. 21/278/2013

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemku parc. č. 2103/520 o
2
výměře 57 m paní Vladimíře Průšové, Brandlín, za účelem vypořádání pozemku pod prodejním stánkem na sídlišti Svákov v Soběslavi.

 Usnesení č. 21/279/2013

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemku PK parc. č. 1041 o
2
výměře 2330 m v k. ú. Chlebov od Státního
statku Jeneč, s. p. v likvidaci, z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pro budoucí stavbu ČOV v Chlebově.

 Usnesení č. 21/280/2013

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemku parc. č. 3835/2 o vý2
měře 468 m v k. ú. Soběslav od Motoru Jikov
strojírenská, a. s., Soběslav, z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikacemi Zátkova a Jeronýmova v Soběslavi.

 Usnesení č. 21/281/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav jako budoucím povinným, ČD – Telematika, a. s., Praha, jako budoucím oprávněným a Správou železniční
dopravní cesty, s. p., Praha, jako investorem
stavby na překládku telekomunikačního vedení na pozemcích ve vlastnictví města v souvislosti s realizací stavby IV. železničního
koridoru v úseku Soběslav – Veselí n. Lužnicí.
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jovice, kterou Jihočeský kraj poskytne městu
Soběslav finanční částku ve výši 66.000 Kč
pro Jednotku dobrovolných hasičů Soběslav,
která prováděla záchranné práce v průběhu
povodně v červnu 2013.

 Usnesení č. 21/287/2013

Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s výměnou městského bytu velikosti 2+1 v čp. 59/34 v ulici tř. Dr. Edvarda
Beneše v Soběslavi, který má v nájmu Magdaléna Šmatárová, za městský byt velikosti 1+1
v čp. 59/34 v ulici tř. Dr. Edvarda Beneše v
Soběslavi, který má v nájmu Milena Pištolová,
a dále s přenecháním městského bytu velikosti
2+1 v čp. 374 v ulici Na Ohradě v Soběslavi
do nájmu Kláře Míkové, Soběslav.

 Usnesení č. 21/288/2013

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
k pojistné smlouvě mezi městem Soběslav a
Českou pojišťovnou, a. s., Praha, na pojištění (povinné ručení) osobního automobilu
Volkswagen Multivan 2.5 TDi za cenu 4.760
Kč zakoupeného pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Soběslav a Nedvědice.

 Usnesení č. 21/289/2013

Rada města bere na vědomí informaci člena
RM a předsedy MO ČRS Soběslav Mgr. Petra Lintnera o opravě rybníka Novákovský,
který je ve vlastnictví města a jehož opravu
provedla MO ČRS Soběslav, která má rybník
v nájmu.

 Usnesení č. 21/282/2013

Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 22/302/2012 souhlasí s uzavřením smluv o
zřízení věcných břemen mezi městem Soběslav a firmou Telefónica Czech Republic, a. s.,
Praha, na realizaci telekomunikačního vedení
na pozemcích parc. č. 3919/1, 3920 a 3828
v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví
města.

 Usnesení č. 21/283/2013

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku parc. č. 3929/5
2
o výměře cca 43 m Automotoklubu Soběslav, za účelem scelení areálu Automotoklubu
u letiště v Soběslavi.

 Usnesení č. 21/284/2013

Rada města souhlasí s uzavřením nové
smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi
městem Soběslav a Domem dětí a mládeže
Tábor na pronájem objektu čp. 27/II v ulici
Na Pršíně v Soběslavi v souvislosti se sloučením Domu dětí a mládeže Soběslav s Domem
dětí a mládeže Tábor od 1. 1. 2014.

 Usnesení č. 21/285/2013

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo č. 95/2013 uzavřené mezi
městem Soběslav a firmou Vialit, spol. s r. o.,
Soběslav, kterým se posunuje termín dokončení opravy místní komunikace v Nedvědicích
do 31. 5. 2014.

 Usnesení č. 21/286/2013

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem
Soběslav a Jihočeským krajem České Budě-

JUDr. Ing. Miroslav Nosek
advokát na Městském úřadě
nám. Republiky 59, Soběslav
každé pondělí od 12:00 do 16:30
malá zasedací místnost č. 307, 2. p.
tel. 777 794 871

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 306

JUDr. Stanislav Hroch
Středa 4. 12. a 18. 12. od 13 do 17 h

Tel. 602 496 375
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Fond rozvoje bydlení města Soběslav
Městský úřad oznamuje, že od 1. 12. 2013 do 8. 2. 2014 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.
poř. č. účel půjčky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

max. lhůta splatnosti

úrok

horní hranice půjčky

půdní nástavba při vzniku 1 bytu
6 let
3%
do 100.000 Kč na l byt
půdní vestavba při vzniku 1 bytu
6 let
3%
do 100.000 Kč na 1 byt
zateplení obvodového pláště
5 let
3%
do 80.000 Kč
domu staršího 10 let
vybudování WC, koupelny nebo
4 roky
3%
do 50.000 Kč na l byt
sprch. koutu a jejich rekonstrukce
zrušení septiku
3 roky
3%
do 20.000 Kč
rekonstrukce stávajícího otop. systému 4 roky
3%
do 60.000 Kč
přechod z vytápění pevnými palivy na vytápění plynové, solární, tepel. čerpadly
opravy střech domů nejméně
5 let
3%
do 80.000 Kč
v rozsahu výměny střeš. krytiny
výměna oken
5 let
3%
do 80.000 Kč

K žádosti je třeba přiložit:
· doklad o vlastnictví (výpis z LV ne starší 3 měsíců)
· souhlas spoluvlastníků se stavebními úpravami
· u právnických osob aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku
· čestné prohlášení ručitele
· čestné prohlášení žadatele
· stavební povolení nebo ohlášení stavby v návaznosti na vyjádření SÚ
· příslušnou projektovou dokumentaci včetně rozpočtu akce v návaznosti na vyjádření SÚ

Koncese na prodej a distribuci alkoholu a lihovin
Dne 17. 10. 2013 vstoupila v účinnost novela živnostenského zákona, a to zákon č.
309/2013 Sb., který zavádí koncesi na prodej
alkoholu.
V příloze č. 3 Koncesované živnosti u předmětu podnikání „Výroba a úprava kvasného
lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných
vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)“ se na
konci prvního sloupce doplňují slova „a prodej
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“.
Rozšiřuje se tak dosavadní předmět podnikání.
Podle přechodných ustanovení tohoto zákona podnikatelé, kteří jsou oprávněni prodávat
kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, mohou
v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. O koncesi
na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin si musí požádat nejpozději do 6 měsíců
ode dne účinnosti zákona, tj. od 17. 10. 2013 do
17. 4. 2014.
Marným uplynutím lhůty k podání žádosti
na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh,
konzumní líh a lihoviny zaniká.
K získání koncese v částečném rozsahu
předmětu podnikání, a to pro „prodej kvasného
lihu, konzumního lihu a lihovin“, není třeba splnit žádné kvalifikační předpoklady, ani není třeba vyjádření Ministerstva zemědělství.
Úprava se vztahuje na všechny podnikatele,
kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin a prodejem těchto

produktů jak podnikatelům, tak i konečným
spotřebitelům. Kromě prodejců lihovin v obchodě se úprava vztahuje na podnikatele, kteří lihoviny podávají v restauračních zařízeních,
cukrárnách případně i v dopravních prostředcích (§ 44 živnostenského zákona). O koncesi
na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin budou muset požádat i výrobci těchto
komodit.
Přijetí žádosti o koncesi podle přechodných
ustanovení zákona nepodléhá správnímu poplatku.
Živnostenský úřad Soběslav

Separace textilu
Dne 14. 11. 2013 instalovala firma Kapex,
s.r.o., České Budějovice v našem městě 3 kontejnery na použitý textil. Kontejnery jsou umístěny na sídl. Svákov u Penny, na sídl. Na
Svépomoci a v ul. Tyršova u prodejny Jednoty.
Občané mohou do kontejnerů odložit veškerý použitý a neznečištěný textil, oblečení, osušky, utěrky, ručníky, povlečení, stejně jako
použitou obuv. Svoz kontejnerů zajišťuje firma
Kapex, s.r.o.
V třetím listopadovém týdnu byly rovněž na
sídl. Svákov instalovány nové kontejnery na separovaný odpad (papír, plasty, sklo,
tetra-packy). Toto nové místo se stalo 12. místem ve městě, kde mohou občané odložit vyseparovaný odpad ze své domácnosti. Město bude
s rozšiřováním separace odpadů pokračovat i
v příštím roce.
ing. R. Bryll
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Sdělení pro řidiče
Opakovaně upozorňujeme, že řidičské
průkazy vydané od 01. 01. 2001 - 30. 04. 2004
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do konce
roku, tj. do 31. 12. 2013.
Z celkového počtu řidičských průkazů zbývá
vyměnit téměř 600.
Začátek prosince je nejpozdější termín pro
podání žádosti k výměně řidičského průkazu,
neboť zákonná lhůta pro vydání je 20 dnů.
Při výměně ŘP je nutno předložit:

Ò 1) platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
Ò 2) aktuální fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5

cm (čelní pohled) – 1ks
(v budově MěÚ nelze fotografii na řidičský
průkaz pořídit )

Ò 3) řidičský průkaz (ke kontrole)

Držitelé průkazů profesní způsobilosti musí
předložit školení v rozsahu 35 h za období pěti
let.
Držitelé digitálních karet musí doložit celkem 2 ks fotografie. Lhůta pro vydání řidičského průkazu a digitální karty je cca 35 dnů od
podání žádosti.
Bližší informace na tel. č.: 381 508 186 p.
Pavlíková nebo 381 508 184 p. Kleeová
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00 - 11:00
11:30 - 16:30
Středa: 7:00 - 11:00
12:00 - 17:00
Pátek: 7:00 - 11:00
(budova MěÚ Soběslav, náměstí Republiky
59/I, prostory bývalé spořitelny)
Pokud od 01. 01. 2014 budete řídit na neplatný řidičský průkaz, je to stejné, jako kdybyste
jeli bez řidičského průkazu, který dle § 6 odst.
8a) zák. č. 361/2000Sb. musíte mít při řízení u
sebe.
za ODVV- A. Kleeová a H. Pavlíková

prosinec 2013
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Z činnosti Správy města Soběslavi s.r.o.
Zima se pomalu, ale jistě hlásí o slovo a pracovníci střediska technických služeb ještě hrabou a odklízejí listí z parků, chodníků, vozovek
a dosekávají poslední travnaté plochy. V dílně
se připravují stroje a přídavná zařízení na odklízení sněhu a sypání komunikací. Pro letošní
zimní sezonu máme připraveny dva traktory
s radlicí, tři multikáry s radlicí a sypačem, jeden
malotraktor s kartáčem a sypačem, jednu ručně
vedenou frézu s kartáčem a traktorový nakladač
na odklízení sněhu z křižovatek a špatně průjezdných komunikací. Kromě techniky máme
připraveno ještě deset nepostradatelných pracovníků, takzvaných pěšáků, kteří s hrablem,
koštětem a lopatou odklízejí sníh v místech nepřístupných pro techniku, jako jsou například
schody, ostrůvky na zastávkách a přechody. Na
posyp komunikací máme nakoupeno osm tun
soli a zatím třicet tun inertního posypového materiálu, kterého každou zimu spotřebujeme
osmdesát až sto tun. Sůl budeme využívat hlavě
při tvorbě ledovek a na dojezdových místech do
křižovatek. Jako každý rok budeme rádi, když
vynaložíme na zažehnávání následků nepřízně
zimního počasí společné úsilí i přes chodníkový
zákon. Nebudeme ztěžovat odklízecí technice
podmínky parkováním aut na chodnících anebo
ponecháváním popelnic uprostřed chodníků ve
svozových dnech.

Ve středu 13. 11. jsme opět přivezli a postavili nádherný stříbrný smrk - „vánoční strom“,
který letos daroval městu Soběslav Zdeněk Novotný Hanzal z Nedvědic, za což mu patří obrovský dík. Tím udělal radost nám všem, ale
jistě nejvíce radosti budou mít naši nejmenší, při
jeho rozsvěcení 2. prosince s Rádiem Blaník.
Poděkování si zaslouží také J. Záhora, který
bezúplatně poskytl své služby při stavění stromku, ale i kolektivu pracovníků Správy města Soběslavi, kteří neměli vůbec jednoduchý úkol
přepravit strom z Nedvědic na náměstí. Řidič
SMS Mirek Čáslavský dokázal svojí mistrnou
jízdou obejít všechny překážky, které na něho
na cestě čekaly, a to hlavně ve městě, a
bezpečně dojel s nepoškozeným stromem na
místo určení.
K 30. prosinci se rozhodl odejít do důchodu
dlouholetý pracovník Petr Bělohlav, který vykonával funkci mistra technických služeb. Touto cestou mu všichni zaměstnanci Správy města
Soběslavi děkujeme za spolupráci a přejeme
mu, ať si ve zdraví dlouho důchodu užívá a na
nás v dobrém vzpomíná.
V měsíci červnu nastoupil ing. Luděk Smetana, který v současné době vykonává funkci
stavebního dozoru na středisku tepelného hospodářství při výstavbě kogeneračních jednotek
a přestavbě teplovodních rozvodů ze čtyřtrub-

Úprava dopravního značení v ul. Rašínova, Žižkova a Riegrova
Začátkem listopadu upravilo město Soběslav v ulicích Rašínova, Žižkova a Riegrova provoz nákladní dopravy. Přechodná úprava provozu, tj. svislé dopravní značení řeší omezení nákladní dopravy
nad 12 t (mimo zásobování) v dané lokalitě, přes kterou jezdila nákladní vozidla do průmyslové zóny
v ulici Na Pískách. Vozidla sjíždějící z obou směrů dálnice D3, která směřující do průmyslové zóny,
využijí místní komunikaci podél dálnice D3 směrem na Chlebov a poté silnici III/13521 (ulice Petra
Bezruče). Vozidla jedoucí po silnici I/3 (E55) z obou směrů, která směřují do průmyslové zóny, využijí přeložku silnice II/135 Obchodní a Tyršovu ulici.
Jiří Kubeš, OVRR - silniční hospodářství

Jak jsme v Soběslavi volili při volbách
do Poslanecké sněmovny ve dnech 25. - 26. října 2013 (zdroj: volby.cz)
Voliči v seznamu

Volební účast v %

Odevzdané obálky

Platné hlasy

5.854

61,19

3.582

3.557

Číslo strany

Platné hlasy

% platných hlasů

1

Strana
Česká str. sociálně demokrat.

904

25,41

2

Strana svobodných občanů

121

3,40

3

Česká pirátská strana

67

1,88

4

TOP 09

416

11,69

5

HLAVU VZHŮRU-volební blok

18

0,50

6

Občanská demokratická strana

277

7,78

9

politické hnutí Změna

20

0,56

10

Strana soukromníků ČR

14

0,39

11

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

165

4,63

13

Suver.-Strana zdravého rozumu

8

0,22

15

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

45

1,26

17

Úsvit přímé demokr. T. Okamury

186

5,22

18

Dělnic. str. sociální spravedl.

21

0,59

20

ANO 2011

617

17,34

21

Komunistická str. Čech a Moravy

600

16,86

22

LEV 21-Národní socialisté

1

0,02

23

Strana zelených

73

2,05

24

Koruna Česká (monarch. strana)

4

0,11

kových na dvoutrubkové na kotelně K-3 náměstí. V souběhu s dozorem se zacvičuje jako
náhrada za Petra Bělohlava a na jeho místo
nastoupí k 1. lednu 2014.
Ještě jedno upozornění pro občany města.
Od poloviny měsíce října je na městském hřbitově v Mrázkově ulici udělána branka na zavírání vratovým samozavíračem, který má nastaven
časovač na uzavírání podle provozní doby na
hřbitově. Žádáme občany, aby dodržovali provozní dobu a v případě nouze volali na telefonní
čísla uvedená na tabulce provozní doby.
Na závěr děkujeme všem občanům Soběslavi, Chlebova a Nedvědic za celoroční spolupráci, přejeme příjemné prožití svátků vánočních,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového
roku.
Správa města Soběslavi, s.r.o.

MĚSTO PRO BYZNYS
je srovnávací výzkum, do kterého se jednotlivá města nepřihlašují, ale jsou do vyhodnocení zařazena automaticky.
Vyhlašovatelem projektu je týdeník Ekonom, mezi partnery patří Komerční banka a.s.,
Škoda Transportation, a.s. a Metrostav, a.s.
Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele, ale i veřejnost je sestaven unikátní žebříček
nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR.
Do výzkumu je automaticky zapojeno 205
měst s rozšířenou působností a 22 městských
částí města Prahy.
Města a obce jsou vyhodnocována na základě 50 kritérií rozdělených do 2 oblastí:

Ò Podnikatelské prostředí - 25 kritérií
Ò Přístup veřejné správy - 25 kritérií

Na základě průzkumu mezi podnikateli získalo město Soběslav uznání za vstřícnost a odbornou kompetenci úředníků jako Město pro
byznys Jihočeského kraje 2013.
-jk-

Upozornění předplatitelům
Redakce Hlásky děkuje svým čtenářům za
přízeň, kterou jí věnovali po celý tento rok, a
zároveň nabízí všem zájemcům předplatné
na rok 2014. Složenky obdrží všichni letošní
předplatitelé s prosincovým číslem. Žádáme
jejich uhrazení do 10. 12. 2013. Případní
noví zájemci se mohou přihlásit v redakci.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
Alice Rostásová
Stanislav Ženíšek
Natálie Honzová
Matěj Duda
Adéla Loosová
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Jaroslava Kozlová
Milan Vojta
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Vítání nových občánků
Další slavnostní vítání nových soběslavských občánků se konalo v obřadní síni městského úřadu
ve čtvrtek 7. listopadu. Do života bylo uvítáno deset dětí, z toho dvě holčičky a osm chlapečků.
Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu.
Foto: Vladimír Cibulka
Dne 25. 12. 2013 uplyne
7 let, co nám navždy odešla naše drahá maminka,
babička a prababička paní
Marie Mixová ze Soběslavi. Kdo jste ji znali a
měli rádi, věnujte ji s námi
tichou vzpomínku.
Jménem celé rodiny dcera Marie

Rozsvítíme strom
s Rádiem Blaník
Město Soběslav a Rádio Blaník vás zvou
v pondělí 2.12.2013 od 15 hodin na tradiční Rozsvěcování vánočního stromu na náměstí Republiky. Jako hlavní host vystoupí Stanislav Hložek.
Rádio BLANÍK si pro vás připravilo řadu dárků,
děti čekají hry a soutěže. Vstup na akci je zdarma. Předpokládaný konec v 17 hodin.

Vzpomínka na paní Fickovou
Dne 23. listopadu 2013 uplynulo sedm let, co
nás navždy opustila paní Marie Ficková,
klientka Senior domu. Byla milá, skromná,
ke všem laskavá a spravedlivá.
Moc na ni vzpomíná Anna Bydžovská

Odešla…Jediná na světě, jež nikdy nezradí.
Na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka.
To byla nejdražší, to byla maminka.

Dne 19.12. uplyne
1 smutný rok, kdy nás
nečekaně opustila
naše drahá manželka,
maminka a babička
paní Helena Lacinová.
S láskou denně
vzpomínají manžel a děti s rodinami

Věcná břemena nově: služebnosti a reálná břemena
K omezení vlastnického práva jako práva
neomezeného právního panství nad věcí může
dojít jen na základě zákona nebo z vlastní vůle
vlastníka. Jedním z nejvýznamnějších případů
omezení vlastnického práva k věci je existence
věcného břemene. Nový občanský zákoník dělí
věcná břemena na služebnosti a reálná břemena.
Služebnost postihuje vlastníka věci tak, že
je povinen ve prospěch jiného něco strpět
(např. v případě služebnosti stezky je vlastník
pozemku povinen strpět, že přes jeho pozemek
chodí další osoby) nebo něčeho se zdržet (např.
při zákazu zvýšení stavby je vlastník pozemku,
potažmo stavby, povinen se zdržet nástavby
stavby). Pro služebnosti je charakteristické, že
vlastník zatížené věci zůstává pasivní. Služebnosti rozlišujeme na pozemkové a osobní podle
toho, zda se pojí s určitým pozemkem či určitou
osobou. Nový občanský zákoník uvádí výčet
některých typických služebností.
Mezi pozemkové služebnosti zařazuje
např. služebnost inženýrské sítě, tedy právo zřídit, provozovat a udržovat vodovodní, kanalizační, energetické a jiné vedení na služebném
pozemku, služebnost stezky, tedy právo chodit
nebo dopravovat se lidskou silou přes cizí pozemek, což odpovídá věcnému břemeni chůze podle
stávajícího občanského zákoníku, nebo služebnost cesty, tj. právo jezdit přes služebný pozemek
vozidly, což koresponduje s věcným břemenem
jízdy podle současného obč. zákoníku.
Osobní služebností je jednak užívací právo,
tj. právo oprávněné osoby užívat cizí věc pro
svou potřebu a potřebu její domácnosti, jednak
požívací právo, které oprávněné osobě umožňu-

je nejen věc užívat, ale i brát z ní plody a užitky.
Typickou osobní služebností je služebnost bytu,
která je vhodná pro případ, kdy rodiče darují
svým potomkům byt, ve kterém chtějí dále bydlet, a chtějí mít jistotu, že je do konce jejich života nikdo z bytu proti jejich vůli nevystěhuje,
ani když jejich děti byt prodají někomu cizímu.
Reálná břemena mohou zatěžovat jen věci
zapsané ve veřejných seznamech (typicky nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí) tak,
že vlastník zatížené věci je vůči oprávněné osobě povinen něco dávat nebo něco konat – např.
pravidelně oprávněné osobě poskytovat potraviny nebo otop nebo udržovat studnu pro jiného
vlastníka. Reálná břemena se obvykle zřizují na
časově omezenou dobu a jsou vykupitelná, tedy
že zavázaný z reálného břemene je oprávněn
zprostit se svého závazku, pokud oprávněné
osobě poskytne peněžitou náhradu.
Věcná břemena vznikají smlouvou, pořízením pro případ smrti (závětí, dědickou smlouvou), služebnosti i vydržením po dobu potřebnou
k vydržení vlastnického práva k věci a v případech stanovených zákonem i rozhodnutím příslušného orgánu (např. soudu při zrušení a
vypořádání podílového spoluvlastnictví, stavebního úřadu, pozemkového úřadu), nebo ze zákona (stavební zákon, elektrizační zákon, zákon o
vodách, plynárenský zákon atd.). Zřizuje-li se
věcné břemeno právním jednáním (smlouvou,
pořízením pro případ smrti) k věci zapsané ve
veřejném seznamu (k nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí), vzniká zápisem do tohoto seznamu.
JUDr. Ing. Miroslav Nosek
advokát působící na MěÚ Soběslav
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Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
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Ò JAK MELUZÍNA ZASPALA - Divadélko Kos

Neděle 1. prosince v 10.00 hodin
Mikulášská pohádka s nadílkou!
Děti by tak rády sáňkovaly, koulovaly se a bruslily. Jenže po sněhu a ledu ani památky. To proto, že
Meluzína, která má zimu na starosti – zaspala. A tak jí Honza jde probudit. Ale ouha! Meluzína nechce přifoukat zimu, chce jen spát a spát. Ale Honza a děti si přizvou na pomoc Mikuláše. A Mikuláš, ten už si s Meluzínou poradí. A pak si ještě popovídá s dětmi. Těm hodným pak něco nadělí a na
ty zlobivé… V pohádce vystupují herci Divadélka KOS, čert a Mikuláš jsou opravdoví.Vstupné
děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná 2. (3..) dítě zdarma

Ò VÁNOCE S JIŽANY

– VÁNOČNÍ KONCERT
Jihočeská dechová kapela Jižani, vítěz
soutěže Zlatá křídlovka, která patří
v ČR mezi nejstarší a nejvýznamnější
události v oblasti dechové hudby, ukázala, že už nyní patří mezi nejlepší dechové orchestry z Čech a Moravy. Jako
absolutní vítěz národního finále jubilejního XX. ročníku Zlaté křídlovky získala titul Mistr republiky dechových
hudeb pro rok 2012.
„Do soutěže jsme se přihlásili, abychom vzdali hold české a moravské dechovce a ukázali, že tento lidový žánr
má lidem stále co říct. Získání titulu
Mistr republiky dechových hudeb je pro
nás nejen obrovským úspěchem, ale
současně i motivací do další práce,“
říká kapelník a umělecký vedoucí Jižanů Ing. Miroslav Dvořák.
V květnu letošního roku vybojovali Jižani v tvrdé konkurenci stříbrnou medaili
na 14. ročníku Mistrovství Evropy dechových hudeb v německém Ehningenu.
Dodejme, že Jižani vydali za dobu
své krátké existence již dvě hudební CD
a pro své letošní vánoční turné připravili zbrusu nové, třetí CD s názvem Vánoce s Jižany.
KD Soběslav – čtvrtek 12. 12. 2013 – 19.00 hod. – vstupné 120 Kč

Předplatné KD Soběslav
JARO 2014

Ò ÚNOR

Divadlo Palace Theatre
3 VERZE ŽIVOTA
Tři varianty jednoho večírku a pokaždé je
všechno jinak …
Hrají: David Prachař, Linda Rybová, Igor
Chmela, Jana Janěková ml.

Ò BŘEZEN

Divadlo Kalich
SBOHEM ZŮSTÁVÁM !
Adieu, je reste!
Hrají: Iva Janžurová, Jana Paulová, Pavel
Zedníček, Jaromír Dulava

Ò DUBEN

Agentura Harlekýn
MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ
Hledáte manželské štěstí?
Pořiďte si hospodyni!
Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová,
David Suchařípa

Plesová sezona v KD Soběslav

Ò Pátek 10. ledna
Maturitní ples Gymnázium Soběslav
Ò Pátek 17. ledna
Maturitní ples Gymnázium Soběslav
Ò Pátek 24. ledna Rybářský bál
Ò Sobota 25. ledna Sportovní ples
Ò Pátek 14. února Společenský ples
Ò Pátek 28. února Staročeský bál
Ò Neděle 23. března Karneval pro děti
Poděkování

Děkujeme vám všem, milí hosté a diváci,
kteří jste nás letos navštívili!
Děkujeme vám, že jste nám zůstali věrni!
Přejeme vám krásné Vánoce a do nového
roku pohodu a hodně zdraví!
Těšíme se na vás v příštím roce 2014!
Děkujeme všem firmám za podporu KDMS
v roce 2013 a těšíme se na další spolupráci.
Pracovníci KDMS
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Program KD Soběslav
Pravidelné akce:
· Úterý ....................................................18.00
ANONYMNÍ ALKOHOLICI
(kontakt 602 126 685)
JITRA, folklorní soubor (lichý týden) ...18.00
THE FINGERS ...................................20.00
· Středa ...................................................13.30
Senior klub
RÁČEK, dětský kroužek
lid. písní a tanců ..................................15.30
Spolek divadelních ochotníků
„Chvalovský“......................................20.00
· Čtvrtek .................................................18.00
JÓGA s Michaelou Kloss (tel. 602 143 866)
· Pátek ....................................................18.00
SOBĚSLAVSKÁ CHASA
Další program:
· Neděle 1. 12. .......................................10.00

·
·

·

·

·
·
·

·

·

·

·
·

·

·

·
·

Divadélko KOS, JAK MELUZÍNA
ZASPALA, pohádka s mikulášskou
nadílkou, velký sál, vstupné děti 40 Kč,
dospělí 50 Kč, rodinná 2. (3..) dítě zdarma!
Pondělí 2. 12. ............................8.15 a 10.15
Agentura POHODA, pro ZŠ, velký sál
Čtvrtek 5. 12. .......................................13.30
Zadáno pro Svaz tělesně postižených
v ČR, členská schůze, malý sál
Pátek 6. 12.
ZADÁNO PRO SŠŘ A ZŠ SOBĚSLAV,
velký sál
Sobota 7. 12. ........................................18.00
Taneční kurzy – VĚNEČEK 2013,
hraje RM Band, velký sál, vstupné 150 Kč
Úterý 10. 12. - ASTRÁL ....................17.00
Středa 11. 12. .......................................17.00
ZADÁNO MŠ DUHA, velký sál
Čtvrtek 12. 12. .....................................19.00
JIŽANI – VÁNOČNÍ KONCERT,
velký sál, vstupné 120 Kč
Pátek 13. 12.
ZADÁNO - MOTOR JIKOV
STROJÍRENSKÁ Soběslav, velký sál
Sobota 14. 12. ......................................13.00
ZADÁNO - SOB Vitoraz Soběslav,
malý sál
Neděle 15. 12. .....................................19.00
Jan Jakub Ryba – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ,
velký sál
Úterý 17. 12. ........................................17.00
ZASTUPITELSTVO, malý sál
Středa 18. 12.
ZADÁNO - FIRMA SPILKA A ŘÍHA,
malý sál
Čtvrtek 19. 12. .....................................17.00
LS Kašpárek, ŠTĚDRÝ DEN V LESE,
loutková pohádka, vstupné dospělí 20 Kč,
děti 10 Kč
Pátek 20. 12. ........................................13.00
ZADÁNO – AGRO-PARTNER, s.r.o.,
malý sál
Středa 25. 12. .......................................20.00
EXTRACT, zábava, velký sál
Úterý 31. 12. ........................................20.13
SILVESTR 2013, velký sál
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY
VÝSTAVA
V prosinci, v adventním a předvánočním
čase, zveme na krásnou výstavu
„Putování Izraelců pouští“.
Připomeňte si s námi starý příběh o vyvedení
Izraelců z Egypta a jejich putování pouští pod
vedením Mojžíše. Formou foto-komiksu jej
ztvárnili Marie Růžičková, Jáchym Dračka,
Františka Žáková, Pavlína Antochová a Prokop
Žák za pomoci Silvie Dračkové. Postavy jsou
ručně vyrobené z přírodních materiálů a
nafocené v okolí Soběslavi.
Vernisáž proběhne ve středu 4. prosince od
17 hodin.

Dovoluji si upozornit vážené čtenáře, že
v polovině prosince bude v prodeji v Knihkupectví U sv. Víta na náměstí další, již pátá
moje kniha, tentokráte s názvem „Konec výroby šicích strojů Lada v Soběslavi“. Dočtete se v ní vše o opětovném rozjetí výroby
v roce 1990 a její následný přesun do Gomelu v Bělorusku. Uvidíte tam mnoho fotografií
zaměstnanců Lady i jiné zajímavé snímky.
Beseda o této knize proběhne v lednu 2014
v soběslavské knihovně.
Jaroslav Pražma

Vernisáž + dílny Karromato

KONZULTACE PRO ZDRAVÍ
Irisdiagnostik paní Jitka Hanzalová bude
mít individuální konzultace v úterý 10. prosince. Na vyšetření je třeba se předem objednat na
tel. 732 867 571.

PROSINCOVÝ PROVOZ
Sobotní provoz bude v knihovně zajištěn
7. prosince od 9 do 12 hodin. Poslední výpůjční den v letošním roce bude pátek 20. prosince.
Knihovna se v novém roce opět otevře
v úterý 7. ledna 2014.
Děkujeme čtenářům a návštěvníkům městské
knihovny za přízeň, kterou nám v letošním
roce projevili. Dále bychom rády poděkovaly
všem, kteří s námi v tomto roce spolupracovali a podíleli se na přípravě zajímavých akcí.
Přejeme Vám všem klidný advent, krásné
prožití vánočních svátků a mnoho příjemných chvil strávených ve společnosti dobré
knihy.
Pracovnice Městské knihovny Soběslav

V rámci mezinárodního loutkového festivalu
Toulavé loutky uspořádal soubor Karromato
v knihovně kromě výstavy loutek a masek také
tvořivé dílny. Účastníci si vyzkoušeli tvorbu
animovaného filmu.

Zájemci o kreslení se sešli na víkendovém kurzu
kreslení.
Kulturní dům Soběslav a Divadelní spolek Chvalovský se velmi
omlouvají všem divákům za náhlé zrušené divadelní představení
„Rajčatům se letos nedaří“.
Důvodem je řešení autorských práv na tuto hru.
Děkujeme za pochopení.

PŘIPRAVUJEME
TRAVESTI REVUE TECHTLE MECHTLE
Známé tváře Dolores a Alex uvádějí slečnu Stacy.
KD Soběslav - 9. února 2014 – 19.00 hodin
Vstupné 230 Kč předprodej, 250 Kč na místě

KULTURNÍ DŮM MĚSTA SOBĚSLAVI

ALENA A JAROSLAV BOLKOVI
si Vás dovolují pozvat na

VĚNEČEK tanečního kurzu
v sobotu 7. 12. 2013 od 18.00 hod.
hudební doprovod RM BAND Milevsko

prosinec 2013
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DUHOVÉ OKÉNKO aneb odpoledne s tatínkem
Nakonec ve šmoulím domečku děti vysypaly přísady do kotle a Taťka
Šmoula jim uvařil zdravý nápoj, který si děti odnesly domů.
Předškoláci byli na návštěvě u babičky kořenářky. Babička Kořenářka
moc dobře ví, co je zdravé a co ne. Čarodějnice Saxana to má ale popletené. Neví, kdy je ráno, večer, obědvá třeba čokoládu nebo rohlík a dokonce
má ráda myší ocásky, žížaly nebo pije zmijí džusík. A jednou, zrovna
když tancovala s dětmi, ji tuze rozbolelo bříško. To asi z toho nezdravého
jídla. Pomůže jí někdo? Babička má pomocníky skřítky a ti jsou teď moc
smutní, že jim Saxana onemocněla. Nedá se nic dělat, děti se svými tatínky se vydávají na dlouhou cestu, aby jí pomohli. Děti dostaly na cestu
mapku, aby nezabloudily. Na každém stanovišti byl skřítek, který s p. učitelkou dával dobrý pozor na to, aby děti vše splnily a poradily potom Saxaně. Děti se snažily a s pomocí tatínků vše splnily. Babičce Kořenářce
přinesl každý nějakou přírodninu, to aby babička mohla uvařit kouzelný
lektvar. Po jeho uvaření dala napít Saxaně a hurá!! - pomohlo to. Děti ještě
čarodějnici poradily, na co si má dát pozor a hlavně, co je zdravé. Vše
dobře dopadlo, skřítci už nebyli smutní a děti měly radost.
Kromě ovocného džusíku si děti snad také odnesly dobrou náladu a
hezkou vzpomínku na odpoledne strávené s tatínkem.
První listopadový týden jsme u nás ve školce měli podzimní slavnosti.
Tvořili jsme z přírodnin, některé děti nám pomohly vyzdobit třídy výrobky z domova. Pekli jsme brambory, záviny, jablečné buchty. Děti i paní
učitelky si je moc užily.

Na konci října se u nás uskutečnilo tradiční odpoledne s tatínkem.
Vlastně odpoledne dvě, nejdřív menší děti pomáhaly taťkovi Šmoulovi.
Taťka Šmoula chtěl totiž dětem uvařit kouzelný zdravý lektvar, ale neměl
po ruce žádného pomocníka, jen lenocha a ten nechtěl vylézt z postele.
Vylezl jen na chvilku, s dětmi se protáhl a hned zas zalezl zpátky. Taťka
Šmoula tedy poprosil děti a jejich tatínky, aby mu nasbírali přísady do lektvaru. Dal jim mapu, aby našli cestu k jeho domečku. Děti po cestě pomáhaly šmoulům a šmoulové jim za odměnu dali různé přísady do lektvaru.

Na podzim se u nás už druhým rokem konala školková burza. Chtěli
bychom moc poděkovat paní Ivetě Vlnové za organizaci a ostatním rodičům za podporu.
zaměstnanci MŠ DUHA
notu A – Amálku. Dokonce už ví, kolik linek má
notová osnova. Nakreslit správně notu už nedělá dětem žádný problém. Je to také taková malá
příprava předškoláka na vstup do první třídy.
Dítě tak získává zodpovědnost a učí se plnit
zadané úkoly doma za pomoci rodičů.

MŠ Nerudova
Oslava podzimu
Samotný podzim bývá smutný, ubývá sluníčka a dny se krátí. Proto se ve školce radujeme
z krásných barev podzimu a každého teplého
paprsku. Nejen, že chodíme s dětmi na vycházky do přírody, hlavně do parku, ale děti si s listy
rády hrají. Aby nám dlouho sluníčko svítilo a
hřálo, máme ho všude, i ve třídě si na něj hrajeme. Všechny děti s nadšením pomáhaly při jeho
tvorbě. Dětská hravost a tvořivost je nepřekonatelná. (foto na str. 11)

Veselé a zdravé pískání
V MŠ Nerudova seznamujeme předškolní
děti se základy hry na zobcovou flétnu. Flétnička, píšťalka je nástroj, se kterým se dítě setkává
snad nejdřív ze všech. Děti tak získávají hezký
vztah k hudbě, ale možná i budou mít nového

Děti, pojďte si zacvičit!

koníčka. Naučí se základy hudební nauky hravou formou a zlepší si dýchání. Mohou si tak zahrát své oblíbené písničky a spolu s rodiči
trochu „muzicírovat“. Co už naši malí muzikanti umí? Snaží se nasadit správný tón, levou ruku
vždy mít nahoře a pravou dole. Děti už poznaly
dva své nové kamarády – notu H – Honzíka a

Tři třídy předškolních dětí a třída kytičková
navštěvují každé pondělí tělocvičnu Spartaku
Soběslav. Velký prostor tělocvičny nám umožňuje rozdělit děti do více zástupů, řad či kruhů.
Využíváme i skupinovou formu práce – cvičení
na stanovištích. Pro naše nejmenší je záživné
cvičení na ribstolech, skákání na trampolíně,
hry s velkými míči či chůze na kladině. Kotrmelec na žíněnce zvládají postupně všechny děti a
„válet sudy“, není pro školáky žádný problém.
Velmi oblíbená u dětí je překážková dráha. Zaměřujeme se na správné držení těla, protažení
pokračování na str. 10
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Oslava podzimu

MŠ Nerudova á
dokončení ze str. 9

Beseda
s pamětníkem
Ve středu 13. 11. se uskutečnila beseda pro žáky 9. tříd
ZŠ Soběslav, Komenského ulice. Besedovat
přišel pamětník totalitních let 20. století, pan
Otta Vágner. Ještě před samotným výkladem
jsme zhlédli 45 minut dlouhý film o hnutí, které
se nazývalo České děti. Toto hnutí založil historik a spisovatel Petr Placák. Pan Placák byl
např. podmínečně odsouzen za to, že chtěl uctít
památku Jana Palacha tím, že položil růžičku
k soše sv. Václava (ta tam ale vydržela necelou
půl minutu). Samotný program hnutí Českých
dětí se zakládal na manifestu, který se nazýval
Návrat krále.
Po skončení tohoto filmu se ujal slova pan
Vágner. Dozvěděli jsme se trochu více o letech
totality z pohledu pamětníka. Například že se
21. srpna roku 1988 konala demonstrace proti
režimu k připomenutí srpnové invaze v roce
1968. Tato demonstrace byla poměrně drsnějším způsobem rozehnána příslušníky VB. O
dva měsíce později byla demonstrace další, tentokrát k výročí založení republiky 28. října.
Rok na to, tedy 17. listopadu roku 1989, byla
Sametová revoluce.
Dále jsme se dozvěděli, že pan Vágner byl
před maturitou ve vězení. S vězením a soudem
souvisí i další fakt, že některé lidi, kteří měli jít
před soud, mučili, vydírali a nutili je, aby se na-

učili přesné odpovědi na otázky, které jim bude
klást soud.

svalstva, rozvoj fyzické síly, pružnosti a koordinace prostřednictvím jednoduchých cviků a různorodých pohybových aktivit, na orientaci těla
v prostoru. U dětí vytváříme sebedůvěru a začlenění se do skupiny, ochotu zkoušet nové věci
a iniciovat hru. Podporujeme přirozenou touhu
po poznání a učíme je reagovat na pokyny. Děti
také seznamujeme s netradičními cvičebními
pomůckami. Všechny pohybové aktivity usnadňují předškolním dětem vstup do první třídy.
Pohyb je pro děti velice důležitý. Ventiluje
jejich nesmírné množství energie, stejně jako se
postará o dobrý základ celoživotního zdraví.
Naše děti cvičí moc rády a vždy se těší, až bude
pondělí. Batůžky na záda a „Hurá cvičit“!
Kolektiv MŠ Nerudova

A na závěr nám vyprávěl, jaké potíže měl se
složením maturitní zkoušky. Po návratu z vězení chtěl ukončit studium. Nejdříve to zkusil na
SPŠ v Táboře, ale tam po nějakém tom pátku
dostal od pana ředitele zprávu, že ho nesmějí
pustit k maturitě, že prý to mají nařízeno z úřadu. Tak to šel zkusit na Gymnázium v Táboře,
kde pracovala jeho kamarádka, ale tam ho potkal stejný osud. Další zajímavostí pro nás bylo
nakupování v dobách totality. Lidé se v té době
prali i o toaletní papír. Sám pan Vágner stál
frontu na televizi, kterých na celý obchod přivezli jen 5! Z toho vyplývá, že pokud nějakou tu
televizi chtěl ukořistit, tak musel vstávat brzy
ráno a čekat, než obchod otevřou.
Na závěr jsme pamětníkovi poděkovali za
zajímavou besedu a předali mu malý dárek.
Za 9. třídy Rostislav Plachý

Oznámení o ukončení činnosti stravovací komise
Stravovací komice při ZŠ Komenského Soběslav, která byla zřízena na žádost ředitele školy
Mgr. Jaroslava Koldana, ukončila k 31. 10. 2013 svoji činnost.
Po dlouhodobém sledování usoudila, že důvody, kvůli kterým byla komise zřízena, již pominuly. Komise neshledává žádné porušování předpisů, spotřební koš je plněn dle norem a je vždy k nahlédnutí u vedoucí ŠJ pí Novákové. Jídlo je chutné a vyvážené. Děti mají dostatek ovoce a zeleniny.
Objevily se zde i novinky, které byly uvedeny do praxe.
Věříme, že všichni strávníci školní jídelny budou i nadále spokojeni a ocení snahu kolektivu kuchyně, který se nám strávníkům snaží uvařit co nejlépe.
Monika Votápková
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zvenčí v Komenského ulici. Na začátku prázdnin bude nutno dokončit opravy ve zhruba 1/3
budovy, vytvořit opět chemickou izolaci, odstranit poškozené omítky do výše cca 1,5 m a
nahradit je novou sanační omítkou. Musíme si
uvědomit, že ta potřebuje schnout určitou dobu
a práce tedy nelze uspěchat. To, že letos bylo
horké léto, nám velice pomohlo, a rovněž díky
vysoušečům jsme vše zvládli v termínu
prázdnin. Věřím, že tomu bude tak i v roce
2014.
Práce budou pokračovat i ve dvoře?
Ano, tam je nutné provést celkovou výměnu
a doplnění kanalizačního potrubí a izolaci kolem celé budovy. Septik, který je umístěn ve
dvoře, bude odstraněn a dojde k napojení do
hlavního kanalizačního sběrače. I tato akce by
měla proběhnout o hlavních prázdninách roku
2014.

O rozsáhlé rekonstrukci Základní školy
v Komenského ulici jsme letos v Hlásce již
několikrát informovali.
Budova „staré školy“ byla postavena
v roce 1872. V základech školy nebyla použita
žádná izolace proti vzlínající vodě, a tak zdi
v přízemních místnostech byly zasaženy vlhkostí. Z tohoto důvodu se vedení školy i města
rozhodlo k radikální rekonstrukci spočívající
ve vyřešení problému jednou provždy.
Stavební práce byly zahájeny během letních
prázdnin. Podařilo se vytvořit izolační vrstvu ve
všech místnostech směřujících na Školní náměstí a zároveň se odstranily všechny poškozené omítky do výše 1 – 1,5 m a byly nahrazeny
omítkami sanačními.
Pak následovalo vymalování a důkladný
úklid všech zrekonstruovaných prostor, aby
v září mohl začít nový školní rok. Práce na budově tím ale zdaleka neskončily.
Co bude následovat dále, jsem se zeptala ředitele školy Mgr. Jaroslava Koldana.
Práce by měly pokračovat co nejdříve, ale
zároveň musí pochopitelně škola fungovat. Na
jaře potřebujeme zrekonstruovat dešťové svody

Předpokládám, že budova dostane také novou
fasádu.
Celková rekonstrukce fasády se týká celé
historické školní budovy včetně budovy školní
družiny. Tato akce by se měla časově zkoordinovat s obnovou klempířských prvků. Je nutné
začít od střechy. Půjde o výměnu dešťových žlabů, svodů a výměnu oplechování říms v jednotlivých patrech budovy. Zatím není stanoven
termín, jedna z možností je udělat alespoň část
fasády už na jaře příštího roku. Samozřejmě, že
by to mírně narušilo vyučování, ale práce by to
značně urychlilo.
Další rekonstrukci budou provádět opět stejné
firmy, jako její první část? A kdo celou přestavbu financuje?
Bude pochopitelně následovat nové výběrové řízení, takže uvidíme, kdo v něm uspěje a zakázku získá. Peníze na rekonstrukci jdou
z rozpočtu města a již máme přislíbeno její financování také v příštím roce. Granty bohužel
na tyto práce využívat nemůžeme.
Přece jen budova školy už má svůj věk. Vyskytly se nějaké překážky, které brzdily práce?
Stoupačky od vody a vedení elektřiny jsou
uvnitř zdí, a i když většinou vím, kudy procházejí, občas se „podaří“ něco navrtat. K žádné
větší pohromě ale naštěstí nedošlo.
Proč škola nakonec přišla o tělocvičnu?

ZŠ E. Beneše - Příběhy bezpráví
Deváté třídy se i letos zapojily do projektu Příběhy bezpráví – měsíc
filmu na školách.
Naši školu navštívil pan Otto Wágner, člen Konfederace politických
vězňů v Táboře.
Vyprávěl o životě v totalitním Československu, procesech s politickými vězni i svůj osobní životní příběh. Seznámil nás s praktikami komunistů, nedůstojnými životními podmínkami, které osobně zažil v Jáchymově
i v táboře Vojna u Příbrami, kde byl vězněn.
V dokumentu režisérky Heleny Třeštíkové „Hitler, Stalin a já“ se žáci
seznámili s životním příběhem Hedy Blochové, který je výmluvnou ukázkou, jak dva totalitní režimy 20. století zásadním způsobem ovlivnily
osudy mnoha obyvatel Evropy.
Žáci 9. tříd

Vlastní tělocvičnu už mít opravdu nebudeme. Výška místnosti je o 1,1 m nižší, než bývala, neboť podlaha se o 1,10 m zvedla. Rovněž
rozměry jsou na tělocvičnu malé a také vybavení již bylo historické. Prostor je nyní využíván
jako školní klub pro žáky II. stupně v době polední přestávky. Odpoledne je využíván také
školní družinou, což plně vyhovuje po všech
stránkách. Žáci 1. - 3. tříd proto mají tělesnou
výchovu v tělocvičně v budově bývalé Zvláštní
školy, ostatní žáci pak v tělocvičnách Spartaku.
Získali jste naopak novou šatnu u bývalé
Zvláštní školy.
Když jde na oběd najednou 100-150 dětí,
prostory dosavadní šatny nestačily. Před jídelnou proto vznikl další prostor, kde si žáci mohou odložit svršky a tašky, aby byl v jídelně
během oběda pořádek. Rovněž jsme instalovali
na schodišti do jídelny mříž, která se zamyká na
noc a na víkendy, abychom zabránili
nejrůznějším živlům se zde scházet.
Na nic v životě se nevzpomíná tak, jako na
léta strávená ve škole. Tu naši v Komenského
ulici navštěvuje více jak 400 žáků.
I když odhad výše nákladů na nynější rekonstrukci se pohybuje v řádu několika milionů korun, určitě je to investice, která se vyplatí.
S Mgr. J. Koldanem připravila J. Kocourková
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20. ročník “Soběslavské růže”
Zdá se to neuvěřitelné, ale již podvacáté jsme v našem městě přivítali mladé floristy z celé republiky. Ve čtvrtek 14. listopadu 2013 se v
Kulturním domě města Soběslavi konal další ročník Soběslavské růže
– celostátní soutěže zaměřené na vazbu a aranžování květin.
Soutěž byla určena pro tříčlenná družstva žáků odborných učilišť a
praktických škol. Každý účastník soutěžil ve třech úkolech, které jsou
každoročně zveřejněné v propozicích soutěže na webových stránkách
školy již začátkem června. Každý úkol byl hodnocen samostatně. Oceněni
byli jednotliví soutěžící i celá družstva. Soutěž není veřejná, ale všechny
žákovské práce mohli návštěvníci vidět následující den na výstavě ve
vestibulu kulturního domu.
Soutěže se letos zúčastnili zástupci osmi škol z celé republiky – SOŠ a
SOU Třešť, SŠ prof. Z. Matějíčka Ostrava – Poruba, SŠ zahradnická Kopidlno, SOŠ Liberec, Odborná škola výroby a služeb Plzeň, SOŠ a SOU
Písek, SŠ zahradnická a technická Litomyšl a pořádající SŠŘ a ZŠ
Soběslav.
Pro letošní jubilejní ročník jsme zvolili motto: MÁME
NAROZENINY aneb „Léta jako voda běží, naše RŮŽE zůstaň svěží.“
Prvním soutěžním úkolem bylo za 60 minut ozdobit květinami maketu
dortu k dvacátým narozeninám. Druhý soutěžní úkol – narozeninovou kytici – museli soutěžící zvládnout za 90 minut. Posledním úkolem bylo ve
dvouhodinovém časovém limitu vytvořit narozeninovou fantazii s dárky.
Rostlinný i pomocný materiál si účastníci zajistili sami. Součástí hodnocení výrobků byla volba správné techniky práce, výběr vhodného materiálu i předem definované rozměry podložek a samozřejmě celkový
výsledek práce. Kritéria hodnocení tvořilo stejným dílem výtvarné a estetické pojetí, technické provedení a výstižné vyjádření tématu. Nedodržení
technického zadání úkolu mnohdy posunulo dolů ve výsledkové listině i
esteticky velmi zdařilé práce. Anonymní hodnocení soutěžních prací
prováděla tříčlenná odborná porota složená z držitelek titulu „Mistr
florista“.
Soutěžní práce hodnotila (a to již druhým rokem) nezávislá profesionální porota. Veliký úspěch našeho soutěžního družstva nás naplňuje hrdostí. Všechna tři děvčata z pořadatelské školy SŠŘ a ZŠ Soběslav totiž
doslova ovládla celou soutěž. Poděkování za příkladnou reprezentaci školy tedy patří celkové vítězce Kristýně Maškové, druhé v soutěži jednotlivců Michaele Krásné a na pomyslné bronzové příčce Barboře Malenické.
Z těchto výsledků logicky vyplývá, že naše škola byla první v soutěži
družstev. Na druhém místě skončila SŠ zahradnická Kopidlno a třetí místo obsadila SŠ zahradnická a technická Litomyšl.
Slavnostního vyhodnocení soutěže a předávání cen se zúčastnili jako
hosté člen Rady Jihočeského kraje pro školství a kulturu JUDr. Tomeš

VÍTĚZNÉ DRUŽSTVO - Barbora Malenická, Kristýna Mašková, Michaela
Krásná
Vytiska, člen Rady Jihočeského kraje Mgr. Jaromír Novák, místostarosta
Soběslavi Mgr. Vladimír Drachovský a zástupci odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu v Č. Budějovicích Mgr. Václav Průcha a
Mgr. Marie Hanusová. Pozvání přijal i zakladatel Soběslavské růže
PaedDr. Zdeněk Slomek a bývalý ředitel naší školy Mgr. Jan Gajda.
Mezi hosty nechyběl ani ředitel Kulturního domu města Soběslavi
Mgr. Petr Valeš. Jemu a všem jeho spolupracovníkům patří náš dík za to,
že můžeme pořádat tuto soutěž v tak reprezentativních prostorách a že
nám každoročně s přípravou soutěže ochotně pomáhají.
Poděkování si samozřejmě zaslouží i všichni naši sponzoři: Kovosvit
MAS, a.s., Sezimovo Ústí, Poštovní spořitelna Soběslav, Elektro Legát,
s.r.o., Soběslav, Fontea, a.s., Veselí nad Lužnicí, Pekárna DK Open, s.r.o.,
J. Hradec, Vesco, s.r.o., mlýn Veselí n./L., Mezinárodní testování drůbeže, s.p., Ústrašice, Masna - Choc, Soběslav, Madeta, a.s., Řípec, TRIO,
s.r.o., Soběslav, Drogerie N+N, s.r.o., Soběslav, Faber - Castell, Hluboká
nad Vltavou, Ing. Prejza, Soběslav, Baumax ČR, s.r.o., Tábor, TUBI
ITALIA BOHEMIA, s.r.o., Kámen – Pacov, ČSOB, a.s., Ing. Mgr. Pavel
Kastner a Mgr. Lenka Kastnerová, Plzeň, Autoservis Jindra, s.r.o., Soběslav, Goldim, s.r.o., Soběslav, Efko CZ, s.r.o., Veselí nad Lužnicí,
Fruko-Schulz, s.r.o., J. Hradec, G+H Plus, s.r.o., Borkovice.
Ing. Helena Prejzová, SŠŘ a ZŠ Soběslav
Rádi bychom touto cestou pozvali všechny
zájemce na tradiční
PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVU PRACÍ NAŠICH ŽÁKŮ,
která se bude konat 13. prosince 2013 v budově školy na
Wilsonově ulici od 8 do 15 hodin.
Těšíme se na další příjemné setkání.

vánoční koledy a vypustíme balonky

přáníčky Ježíškovi. S sebou si vezměte do
Informace sprůvodu
zvonky, popř. lampiony a hlavně
dobrou náladu. Těšíme se na vás.
z DDM Ò V sobotu 7. prosince od 14.00 hodin pořáÒ V pondělí 2. prosince v rámci „Nasvěcování vánočního stromu“ připravuje Dům dětí a
mládeže v Soběslavi pro děti tradiční výrobu
vánočních ozdob, kterými si budou moci
ozdobit vánoční strom, dále pak malování
vánočních obrázků, ze kterých bude vylosován jeden výherce. Spolu se starostou města
poté vánoční strom nasvítí.

dáme pro děti „Mikulášskou besídku“.
K dobré náladě zahraje kapela „A proč ne“,
s nadílkou pro děti přijde i Mikuláš s čerty.

Ò V pátek 6. prosince srdečně zveme všechny

děti i rodiče na další ročník „Zvonkového
průvodu“. Zahájení bude v 16.00 hodin
v domě dětí a mládeže, kde si děti budou
moci napsat vánoční přání pro Ježíška, připraveno bude občerstvení i prodej drobných
upomínkových dárků. Poté bude následovat
průvod městem se zastavením u knihovny,
tam budou děti moci předat svá vánoční přání Mikuláši s andělem. Průvod bude zakončen na náměstí, kde si všichni zazpíváme

Zveme vás na přednášku v Domě dětí a mládeže, Soběslav, která se uskuteční v úterý
10. 12. 2013 v 17.00 hodin v přízemí - klubovna výtvarného kroužku.
Přednášku povede irisdiagnostik Jitka Hanzalová, kontakt 732 867 571.
Vstupné zdarma.

Téma přednášky:

Všem dětem, rodičům i prarodičům přejeme
pohodové Vánoce, hodně dárků pod stromečkem a především zdraví v novém roce 2014.
Pracovnice Domečku

1. Jak nalézt hlavní příčiny zdravotních potíží u dětí i dospělých
2. Jak a čím posílit imunitní systém
3. Psychický rozměr zdravotních potíží
4. Jak předcházet zdravotním potížím – prevence
5. Neklid - nervozita - nesoustředěnost - hyperaktivita u dětí i dospělých
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Ani my v I MY jsme
na podzim nezaháleli!

Obecně prospěšná společnost I MY pomáhá od roku
2000 rodinám dětí s postižením v celém Jihočeském
kraji. Naší hlavní nabídkou je služba “raná
péče” - poradkyně dojíždí do rodin, vozí pomůcky a společně s rodiči rozvíjejí dovednosti
dítěte v bezpečí domova. Kromě rané péče pořádáme pro rodiny společné pobyty a setkávání,
která jsou velmi důležitá pro dobré zvládání
dlouhodobé péče o děťátko s postižením. Část
financí na pokrytí těchto služeb poskytuje stát,
kraj a města. Velkou část si však musíme sehnat
sami. Proto pořádáme různé charitativní akce,
na kterých jste možná byli i Vy.

Škola Malého stromu
a podzimní pobyt rodin
Výtěžek divadelního představení Škola Malého stromu nám pomohl uspořádat 17. října
čtyřdenní pobyt pro 7 rodin dětí s postižením.
Našli jsme nový objekt u Albrechtic nad Vltavou, který vyhovoval našim náročným podmínkám - dostatek prostoru pro hernu dětí i
přednášky pro rodiče. Počasí bylo krásné, a tak
jsme strávili většinu času venku.
Rodiče po celou dobu využívali individuální
konzultace s psycholožkou J. Balcarovou. Ta je
nedocenitelnou externí pomocí pro I MY i
všechny rodiče. Pomáhá jim zvládat náročné situace v rodině, které péče o dítě s postižením
přináší.
Tým I MY a naši úžasní dobrovolníci se starali o děti, aby si rodiče mohli užít v klidu program a vyměnit zkušenosti s ostatními. Možnost
sdílení a předávání zkušeností s těmi, kteří jako
oni dobře vědí, co obnáší péče o dítě s postižením, je nenahraditelná a posilující.

Tancovačka v Želči a služba raná péče
Dobré se chválí samo ... ale nemohu si odpustit a musím si přidat...Letošní benefiční Tancovačka v sobotu 9. listopadu 2013 v Želči byla
prostě úžasná. Věříme, že se to povedlo, a to
díky mnohým a mnohým z vás, kteří jste pomá-

ááá

hali, kteří jste vyráběli, kteří jste nám přáli, kteří
jste hráli, kteří jste přišli a bavili se...
Sešlo se nás tak akorát ... a moderátorské duo
Dračka - Šimek nás provázelo literární tancovačkou velmi neotřelým způsobem a všichni
jsme si jejich doprovodu užívali. Společně jsme
začali psát a kreslit velké leporelo, vyzkoušeli si
černou hodinku a dražili jsme dorty, divadlo,
knížky... Do zápalu “boje” se při dražbě nedostaly jenom děti. I mnozí dospělí se dlouho “přetahovali” o získání nádherného dortu či jiného
draženého předmětu.
Díky dražbě, paní Boženě Němcové i vám
všem je čistý výtěžek Tancovačky 41.400 Kč!
Celý poputuje na zajištění projektu Začít včas!
služby rané péče pro rodiny malých dětí s postižením (celoroční péče o jednu rodinu je cca 30 35 tisíc korun). Upřímně děkujeme! Mimo vás,
kteří jste přišli a přispěli, se na zdaru
Tancovačky podíleli:
Dobrovolníci, kteří pomáhali s organizací: K. Melenová, K. Forejtová, L. Maťhová, R.
Blažková, P. Mixová, P. Přenosilová, R. Menhart, L. Slabý, Klub dobrovolníků z Městské
knihovny. Děkujeme, jsme za Vás moc rádi.
Do dražby přispěli: Silvie Dračková,
Cukrarske-pomucky.cz, paní J. Bálková, M. Janoušek, A. Žáková. Do tomboly věnovali ceny:
Efko, K. Dvořák, Centropen a.s., Prodej a rozvoz pizzy Soběslav, J. Jílková a mnozí další.
Děkujeme!
Dále patří poděkování: Obci Želeč, Restauraci Na Staré, P. Houskovi, Flying Parties, D.
Peltánovi, J. Csirkové, A. a J. Janouškovým.
Děkujeme všem za překrásnou atmosféru,
náladu a vaši pomoc. Těšíme se na příští rok.

Poprvé vdaná s T. Medveckou
a jarní pobyt rodin
Divadelní představení Poprvé vdaná bylo
neuvěřitelně silným zážitkem a žasli jsme od začátku, co jeden člověk na jevišti zvládne
předvést.
Představení trvalo 100 minut, ale uteklo jako
půlhodinové. Paní Medvecká hrála sama více
než 15 postav. Přecházela z role do role tak lehce a přirozeně, byla plná šarmu, grácie a humoru. Z poloh veselých hladce vklouzla do situací

Z V O N K O V Ý
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Na Tancovačku zavítala i Božena Němcová
obklopených samotou, steskem a bezmocí. Obdivovali jsme její energii, čistotu a pokoru a
příběh nás zcela pohltil.
Paní Medvecká se zřekla honoráře... Neumím asi napsat, co to pro nás znamená. Dojalo
nás to a zaskočilo, překvapilo, potěšilo a znovu
dojalo... Děkujeme, upřímně si toho vážíme.
Celková částka výtěžku divadelního představení je 32.379 Kč a pokryje tak celé náklady na
uspořádání společného čtyřdenního psychorelaxačního pobytu 7-8 rodin dětí s postižením,
který se uskuteční na jaře.
Děkujeme vám všem, se kterými jsme mohli
představení Poprvé vdaná sdílet, divadlu O. Nedbala, společnosti České houby a.s. za generální
partnerství a paní Taťjaně Medvecké za její dar a
nasazení, s jakým nám jej předala.

Vánoční svátky 2013
Děkujeme vám za podporu v uplynulém roce
a přejeme sváteční dny plné klidu, pokoje a smíření. Ať vám stále zbývá dost místa v srdci pro
pomáhání druhým.
Klára Csirková, I MY, o.p.s.

P R Ů V O D

Čas se nedá zastavit, a tak máme po roce opět před sebou krásnou dobu adventu.
V letošním roce se Soběslav opět připojí mezi města České Budějovice, Tábor, Strakonice, Vimperk, Dačice, Týn nad Vltavou, Třeboň, Vyšší Brod a mnoho dalších, která opakovaně pořádají
Zvonkové průvody.
Ten náš se bude konat v pátek 6. prosince, kdy se všichni společně sejdeme v 16 h ve zdejším domě dětí a mládeže. S sebou samozřejmě, jak z názvu vyplývá, nezapomeňte zvonky, zvony a
zvonečky v nejrůznějším provedení. Pokud si je sami vyrobíte, tím
lépe, ale není to vůbec podmínkou. Oproti minulým rokům máme
nové typy soběslavských zvonků, jistě si každý vybere podle svých
představ.
Průvod se vydá od DDM cestou kolem hradu na náměstí. U rozsvíceného stromečku zazní koledy a vánoční písně. Bude zde připravena Ježíškova pošta, kam všichni budete moci předat své vánoční přáníčko.
Tak si nenechte ujít letošní ročník a přijďte v co největším počtu prožít společně předvánoční čas! -jk-

ááá
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Pozvánka k nahlédnutí do „Oken“
Motto: “Člověk je šťastný tehdy, když má co dělat, v co doufat a koho milovat.”
Viktor Emanuel Frankl
Občanské sdružení Okna (Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita) vzniklo
v Jindřichově Hradci v roce 2003 na základě vůle rodičů, pečujících o děti s handicapem. Jeho původní činnost byla realizována na čistě dobrovolnické bázi. Na základě potřeb jednotlivých rodin a nových přicházejících klientů pak byla
definována další činnost sdružení a vytvářeny nové aktivity. Sdružení podporuje
osoby se zdravotním handicapem a jejich rodiny v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a
vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst.
Okna v letošním roce slaví 10 let od svého vzniku. Během oněch deseti zajímavých let se pracovníci Oken mnohé naučili a v mnohém byli inspirováni prací, nadšením, invencí i osobním nasazením pracovníků soběslavské Rolničky - za to jim
všem patří velký dík.
Velmi nás těší pozvání ke společnému sdílení času a prostoru i formou prodejní
výstavy prací klientů sociálně terapeutické dílny Okénko. Prodejní výstava s názvem „BARVIČKAMI a VOSKEM “ je složena především z naivních barevných
obrázků, realizovaných technikou voskové batiky, které vznikaly v sociálně terapeutické dílně Okénko. Jejich autoři – Patricie Kajzrová, Radek Smolík, Lukáš Blažíček a Klárka Málková, pracovali s podporou terapeutky paní Evy Kutišové. Veselé
obrázky budou doplněny drobnými dárkovými předměty z Chráněné dílny Okénko. Kdo chce potěšit srdce či oko, nebo dozdobit dětský pokojíček, je srdečně zván.
Výstava bude otevřena ode dne 3. 12. 2013 do 31. 12. 2013 v Čajovně – kavárně
Rolnička.
PaedDr. Drahomíra Blažková, předsedkyně sdružení

Rádi bychom Vás pozvali na vánoční večírek, který se uskuteční 21. 12. v Pivnici U Mrtvoly od 20:00 h.
Udělejte si v předvánočním shonu čas a přijďte se pobavit se soběslavskými kapelami
Hodně Podně a Steel Rack. Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vás naposledy v tomto roce - přejeme všem ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE.

prosinec 2013
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Zprávičky z RC Sobík
Ve středu 6. listopadu otevřelo Rodičovské
centrum Sobík své nové prostory v Tyršově ulici 278/III. Účast na otevření byla veliká. Děkujeme rodičům s dětmi, zastupitelům města
Soběslav a všem ostatním, kteří se přišli podívat
a podpořit nás. Nejvíce nás potěšily rozzářené
dětské oči a jejich bezprostřední radost z nové
herny.
K novým prostorám přibylo i nové logo, pod
kterým můžete nyní sledovat veškeré informace
a zprávy z RC Sobík.
Další novinkou rodičovského centra je
TANEČNÍ KROUŽEK pro děti ve věku od 3 –
6 let, který se pro velký zájem koná již ve dvou
termínech a v jednání je dokonce i třetí.
Kromě příprav a otevření nové herny jsme v
listopadu stihli i výlet s rodiči a dětmi do
HOPSÁRIA v Českých Budějovicích.

Na závěr zveme všechny zájemce ve čtvrtek 19. prosince v 9.00 h na VÁNOČNÍ
VOLNOU HERNU SE SOBÍKEM. Společně
se naladíme na Vánoce vánočním tvořením, koledami a cukrovím. Zároveň se rozloučíme na
prázdniny, po nichž se znovu budeme potkávat
od 7. 1. 2014.
Do nového roku přejeme všem našim příznivcům mnoho úspěchů, zdraví, štěstí, lásky.
Za RC Sobík Ivana Hamajová a Věra Podlahová

PROGRAM RC Sobík - prosinec 2013
PONDĚLÍ – zavřeno
ÚTERÝ

Ò 9.30 – 11.30 HERNA S PROGRAMEM
Ò 15.00 – 16.00 TANEČNÍ KROUŽEK
se Štěpánkou /3 – 6 let/

Ò 16.10 – 17.10 TANEČNÍ KROUŽEK
se Štěpánkou /3 – 6 let/

STŘEDA

Ò 9.00 – 11.30 HERNA S PROGRAMEM CVIČENÍ PRO RODIČE A DĚTI
s Ivou /1 – 2 roky/

Ò 10.00 – 10.45 CVIČENÍ PRO RODIČE A
DĚTI s Jitkou /2 – 4 roky/
probíhá v tělocvičně TJ Spartak Soběslav

Ò 14.30 – 17.00 VOLNÁ HERNA
ČTVRTEK

Ò 9.30 – 11.30 HERNA S PROGRAMEM
PÁTEK

Ò 9.00 – 11.30 VOLNÁ HERNA

Rodičovské centrum Sobík konečně ve svém
Od založení Rodičovského centra Sobík (r.
2009) v Soběslavi uběhlo už pár let a za ty roky
si získalo mnoho členů a své místo mezi organizacemi ve městě. Sobík je dnes oblíbeným a vyhledávaným místem pro maminky a jejich děti
především v předškolkovém věku. Sobík je pro
ně jedna z možností setkávání a trávení volného
času aktivně, příjemně a tvůrčím způsobem.
Ženy zde mají pocit, že něco dělat pro sebe či
své děti je lepší než pouze sedět doma. Pro ženy
je důležitý pocit sounáležitosti, možnost se někde realizovat, vyjít z izolace a seznámit se s novými lidmi. Pro děti zase možnost setkat se s
jinými dětmi a naučit se s nimi vycházet. Díky
bohatému programu a především velkorysým
prostorám v herničce se mohou děti a rodiče setkávat několikrát týdně. Díky rozmanitým hrám
a písničkám se děti učí rozvíjet svou slovní zásobu a trénovat paměť. Hraním si s rozličnými
hračkami a jednoduchými hudebními nástroji
získávají manuální zručnost a vypilují jemnou
motoriku. Maminky se do programu zapojují a
pomáhají dětem objevovat nové věci. Ve velice
příjemné atmosféře se navozují i nová
přátelství.
Ve středu 6. 11. se uskutečnilo slavnostní
otevření nových prostor Sobíku v Tyršově ulici.
Konečně krásné a velké prostory pro plnohodnotnou hernu a další aktivity, které Sobík nabízí.

Děti i rodiče byli nadšeni novým centrem, které
má k dispozici několik místností. Už se nejedná
jen o jednu místnost, kde se nás tísnilo někdy i
40! Rády bychom proto touto cestou poděkovaly zakladatelce centra Ivaně Hamajové a jejím
kolegyním, které za pomoci svých manželů centrum zprovoznily a skvěle vybavily. Přejeme
Sobíku hodně spokojených dětí a plno dobrých
nápadů.
Za členy RC Sobík Michaela Pimperová

I v pohádkách se volí nový král
Uplynulo 10 let, co jsme si zvolili za svého Pohádkového krále Zdeňka I.,
Trošku zvaného v Hošticích u Volyně rozeného. V tento den v královské metropoli na jihu Čech na soutoku Vltavy s Malší v Českých Budějovicích přijal Zdeněk I. z rukou hejtmana Jana Zahradníka královskou korunu, od Vlasty
Bohdalové královské žezlo a od Jitky Fatkové královské jablko jako vládnoucí
symboly pro vznikající pohádkový svět s kaprem Jakubem a jeho kamarády.
Uspořádali jsme stovky akcí za přímé účasti nebo pod záštitou Zdeňka Trošky, kterému patří náš
vděk za rozvoj tohoto krásného projektu pro děti a dospělé s fantazií na jihu Čech, Šumavě a okolí.
Po 10 letech se náš milovaný král rozhodl svoje kralování ukončit a snad se alespoň zdáli bude
ze svého bývalého království těšit.
Pohádkový kabinet se svými ministry se rozhodl získat novou osobnost do čela známého projektu pro děti v Čechách.
A tak věřte či nevěřte, již brzo na pohádkový trůn usedne nový pan král a bude pokračovat v pohádkovém díle, které Zdeněk I. započal.
Za Pohádkový kabinet a ministry Marcel Goetz, pohádkový kancléř
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I když nám již není 20 let, stále máme plno
energie a soutěživého ducha. A tak jako každý
rok jsme si jeli zasoutěžit s našimi známými do
Domova pro seniory – Máj, v Českých Budějovicích. Soutěže byly zaměřeny na paměť, obratnost a postřeh. Jednotlivé disciplíny ale byly
zároveň i vtipně vytvořené, takže jsme se dobře
pobavili a zasmáli. Naše družstvo zvítězilo a odvezlo si putovní pohár. S plnými bříšky, výhrou,
dobrou náladou a plni zážitků jsme se vraceli
domů. Výhra nám dodala energii a další chuť
pustit se opět příště do něčeho nového.
No a přijel Martin – sice ne na bílém koni, to
jsme již dlouho nezažili, ale důležité bylo, že
nám přivezl zábavu. Na tancování to sice pro
nás už není - ale písničky si rádi poslechneme.
Vždyť v nás probouzejí život, mládí a vzpomínky. A tak, i když netancujeme fyzicky, necháme
se unést muzikou do vzpomínek tak, až nám růženec na tvářích vyskočí. A aby se nám s muzikou lépe sedělo, jaký by to byl Martin bez
hostiny! Husička to sice nebyla, ale jaterničky,
pivečko a něco sladkého na zub se našlo. Martin
je předzvěstí toho, že se blíží vánoční čas. Přestože každý vnímá Vánoce jinak, někdo se těší,
někdo je smutný, protože mu někdo z blízkých
chybí – je to čas rozjímání, čistoty a svátečnosti.
U nás si opět tento čas zpestříme vystoupeními,
která pro nás připravují ti nejmilejší – děti,
Novita, Chasa mladá. Už se těšíme a jaké to
bude, o tom vám napíši příště.
Lada Haplová

Když dudy neladí
aneb Dudácká dílna
Jako malého chlapce mne zaujala hra dudáka
souboru baráčníků ze Soběslavi při jejich vystoupení u kostela sv. Víta. Pro mne bylo záhadou, jak mohl hrát na chlupatý měch s kozlí
hlavičkou a dvou dolů visících kravských rohů
na dřevěných trubičkách a ještě přitom zpívat
„Marjánko, Marjánko má“. Až po 30 letech mi
tuto záhadu objasnil František Havlíček v Dráchově. Pochopil jsem, že dudy nejsou primitivní, ale naopak velice složitý dokonalý nástroj,
kde tvorba tónů závisí na světlosti vnitřního
otvoru dřevěné rourky, postavení tónových dírek, zhotovení a upevnění plátku, usazení piskoru s následným pracným vylaďováním předničky i zadního huku. Při vhánění vzduchu „měchování“ je nutný stejnoměrný tlak na měch,
aby se ozvaly čisté a správné tóny. Jako celek
jsou dudy nádherným umělecky i řemeslně
zpracovaným nástrojem. Výrobce dud musí
zvládnout řadu řemesel, od soustružení dřeva,
zdobení perletí, vtloukání kovových pásků, lití
cínu, zpracování mosazných dílů, ohýbání a
zdobení rohoviny, impregnace kůže, lepení korku, lepení a šití kůže měchu atd.
Soběslavské muzeum vlastní dudy, na které
hrával legendární dudák František Kopšík. Na
první pohled zaujmou mimořádně kvalitním řemeslným zpracováním. Podobné dudy se do-

chovaly i v dalších muzeích nejen v Čechách,
ale dokonce i v Historical Muzeu státu Nebraska v USA. Všechny tyto dudy vyrobené v 18.
století pocházejí z dílny nám utajené dodnes.
Výrobci dud z konce 19. a začátku 20. století již
známi jsou, počínaje Wolfgangem Štefkem
(1841-1923) až po Jakuba Konrádyho z Domažlic. Dudy vyráběli, ale své postupy a zkušenosti
tajili. A tak každá další generace výrobců a dudáků začínala od začátku. Proto v roce 1985 zorganizoval Josef Režný ze Strakonic setkání

dudáků a výrobců dud s názvem „Dudácká
dílna“. Poprvé si tak mohli všichni navzájem
předat své zkušenosti a vzájemně si poradit.
Na další Dudáckou dílnu si museli však dudáci počkat až do roku 2010, kdy v rámci festivalu proběhlo setkání českých dudáků, kteří si
chtěli popovídat, jak jim dudy hrají nebo nehrají, a vyslechnout zkušenosti současných výrobců. Všichni se shodli na opakování této akce i
v dalších letech. Proto za přispění Jihočeského
pokračování na str. 17
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Když dudy neladí aneb Dudácká dílna
dokončení ze str. 16

STAVEBNÍ RUCH
V SOBĚSLAVSKÝCH MUZEÍCH
Jak jsme Vás již informovali, od začátku
4. čtvrtletí probíhají stavební úpravy obou našich soběslavských objektů. Zatímco obnova
fasád Smrčkova domu začala už v říjnu, v průběhu listopadu si Soběslavští jistě všimli především výměny střešní krytiny na domě i na jeho
přístavku. V souvislosti s tím došlo ke krátkodobému omezení průjezdu sousední ulicí, za
což se omlouváme. Současně probíhaly také
diskuse nad výslednou barevností čelní fasády
domu, která byla navržena na základě jejího restaurátorského průzkumu. V Rožmberském
domě začala instalace výtahu a také napojení
zadního traktu objektu na vodovodní řad.
Podrobněji Vás s provedenými pracemi seznámíme začátkem příštího roku, tj. po ukončení

Zahájení obnovy střechy Smrčkova domu
(foto D. Abazid)

Z činnosti hasičů

 9.11. Spolupráce se ZZS při transportu pa-

Události PS Soběslav 17. 10. – 14. 11. 2013
 17.10. Požár rodinného domu v Okružní ulici
v Soběslavi. Při požáru byla jedna osoba zraněna. Zásah prováděly jednotky HZS PS Soběslav, Tábor a jednotky SDHO Soběslav,
Veselí n/L a Planá n/L.
 18.10. Asistence při ověřování funkce protipovodňových klapek na Černovickém potoce
v Soběslavi.
 18.10. Otevření bytu v Katově.
 19.10. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u obce Val. Při nehodě
byla zraněna jedna osoba.
 27.10. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů u obce Mezná. Při
nehodě byla zraněna jedna osoba.
 27.10. Požár rodinného domu v obci Jižná.
Zásah prováděly jednotky HZS PS Soběslav
a jednotky SDHO Deštná a Pluhův Žďár.
 28.10. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů u Veselí n/L. Při
nehodě byly zraněny dvě osoby.
 28.10. Spolupráce se ZZS při transportu pacienta do sanitního vozu v Soběslavi v Rašínově ulici.
 29.10. Spolupráce s Policií ČR při vytažení
jízdního kola z řeky Lužnice v Soběslavi.
 29.10. Otevření bytu ve Veselí n/L.
 2.11. Požár dílny v Plané n/L. Zásah prováděly jednotky HZS PS Soběslav, Tábor a jednotky SDHO Planá n/L.
 6.11. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů v Soběslavi, Bechyňské ulici. Při nehodě byla zraněna jedna
osoba.
 7.11. Otevření bytu v Soběslavi.

1. etapy rekonstrukce Smrčkova domu a zakončení vnitřních úprav Rožmberského domu.

VÁNOČNÍ KONCERT
VE VESELÍ N. L.
V předvánočním čase si Vás dovolujeme pozvat na koncert do Weisova domu ve Veselí n.
L. Vystoupí Lenka Semrádová Martinů (zpěv,
kytara), Martin Šeda (klavír, zpěv), Jaromír
Louma (klavír, zpěv) a Zdeněk Vošta (kytara,
zpěv). Koncert začíná v úterý 17. 12. v 18:00
hodin.
Hezké vánoční svátky všem příznivcům
Blatského muzea přeje i za své kolegy
RNDr. Daniel Abazid








cienta do sanitního vozu v Soběslavi v Bočné
ulici.
10.11. Otevření zamčených dveří osobního
automobilu na dálnici D3.
11.11. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu ve Veselí n/L. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
13.11. Vyproštění zraněné osoby a odstranění
následků dopravní nehody osobního automobilu u obce Sviny. Při nehodě byla zraněna
jedna osoba.
14.11. Požár garáže ve Veselí n/L. Zásah prováděly jednotky HZS PS Soběslav a jednotka
SDHO Veselí n/L.
14.11. Vyproštění vozidla sjetého do příkopu
u obce Skalice.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice

Policejní zápisník
 Neznámý pachatel (NP) dne 1. 10. 2013 v a-

reálu učiliště SŠŘ Soběslav, odloučené pracoviště Na Pískách 469, odcizil po vyhnutí
dvířek uzamčené šatní plechové skříňky z této skříňky pracovní obuv v hodnotě 300 Kč,
ke škodě J. B.
 NP dne 4. 10. 2013 na stavbě dálnice D3
v katastru obce Zvěrotice po překonání visacích zámků a uzamčeného víčka nádrže odcizil z palivové nádrže pásového bagru 100
litrů motorové nafty. Způsobil celkovou škodu ve výši 8.874 Kč.
 NP dne 15. 10. 2013 rozbil kamenem skleněnou výplň prodejny benzínové čerpací stanice HOS v Soběslavi, poté touto poškozenou
výplní vnikl do prodejny, kde poškodil stojan
na cigarety, ze kterého odcizil dosud nezjiš-

muzea v Českých Budějovicích a MěKS Strakonice se další Dudácká dílna uskutečnila v sále
„U Kata“ strakonického hradu na podzim v roce
2011 a v letošním roce ve dnech 19. a 20. října,
kdy se lektorské práce ujali současní výrobci
dud a znalci dudácké problematiky Miroslav
Stecher z Českých Budějovic (na snímku třetí
stojící zprava) a Vladimír Kovářík z Prahy (pátý
stojící zprava). Po odpoledni, kdy se všichni
účastníci věnovali problematice výroby a oprav
dud i jejich ladění, si večer všichni společně při
dudách zazpívali.
Závěrem se ale musím přiznat, i když mám
snahu sebevětší, někdy se stane, že dovnitř dud
vlítne komár nebo něco podobného a je po hraní
až do doby, než v útrobách dud překážku najdu.
Nadarmo se neříká, že dudy jsou čertovský
nástroj.
Na úplný závěr mého příspěvku děkuji rodilému Jihočechovi, ale usedlému „Pražákovi“
panu Janu Vítovi-Trčkovi za nezištné poskytnutí fotografií k tomuto článku.
Ing. Vojtěch Trubač
těné množství cigaret různých značek v celkové hodnotě cca 35.000 Kč. Poškozením
skleněné výplně a stojanu na cigarety byla
způsobena škoda ve výši 11.800 Kč.
 NP dne 27. 10. 2013 nezjištěným způsobem
vnikl do sklepa u chaty v oblasti zv. U Hasíka
v katastru obce Klenovice, kde následně odcizil vodní čerpadlo darling, zn. Sigma. Způsobil majiteli škodu na odcizení ve výši 6.000
Kč a na poškození dřevěných dveří 2.000 Kč.
OOP Soběslav

Děkujeme žákům výtvarných kroužků
při ZŠ Komenského pod vedením
Pavla Vaňka a při DDM pod vedením
Hany Čížkové, kteří nakreslili
pro Hlásku obrázky s vánoční a zimní
tematikou.
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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 PROSINCI 2013
Vážení diváci, i když zbývá do Vánoc relativně dost času, nevyhneme se myšlenkám, jak to letos budeme zvládat. Přesto Vás rádi pozveme v tom předvánočním shonu
do kina, protože nabídka je velmi pestrá a jen tak tak se všechny novinky vměstnají do
hracího plánu. Co nestiheme letos, zbude na příští rok. Nejprve zopakujeme úspěšné tituly z minulého měsíce „KŘÍDLA VÁNOC“, vánoční romanci, která tu dlouho nebyla. Hrající zpěvák Richard Krajčo a jeho písničky skvěle doprovází příběh čtyř přátel
zaměstnaných v nákupním centru. Z opačného žánrového konce tu máme Nikolaevův
„PŘÍBĚH KMOTRA“, pokus o odkrytí mafiánských praktik na polistopadové scéně.
Již dlouho jsme nenabídli žádný horor a nyní se objevil duchařský „INSIDIOUS 2“,
film, z kterého běhá mráz po zádech. Akční „HUNGER GAMES 2“ začíná tam, kde
skončila jednička, až na pár výjimek, i stejní herci v drsné reality show „Hladové hry“.
Překvapivé výsledky her povzbudily obyvatele země Panem k odporu proti všemocnému Kapitolu a tento střet může mít hrozivé následky. Podaří se mu zabránit?
Dále nás čekají dvě příjemné záležitosti české provenience, a to především komedie
„PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?“ s podtitulem Láskyplná komedie o tom, že vánoční
čas umí přinášet podivuhodné příběhy, vtipné historky i nostalgii. Na plátně se sešli dva
z nejoblíbenějších českých herců – manželé Libuše Šafránková a Josef Abrhám a sekundovat jim bude Václav Postránecký a Igor Chmela. Šarmantní šedesátník José se
vrací po třiceti letech z emigrace v Mexiku do rodné Prahy, která mu připraví řadu svízelných situací a k tomu, aby všechny maléry překonal, bude potřebovat hlavně nadhled
a smysl pro nápaditá řešení. Pocta „červeným nosům“ je příběh kdysi slavného tria komiků, jež se záhadně rozpadne a znovu sejde až po letech s návratem jednoho z nich
z pařížské emigrace. Film „KLAUNI“ vypráví o lásce, ale také o lásce k řemeslu, které
mizí. Režisér Tauš si nemohl pro role klanů zvolit lépe, než legendy televizní zábavy
Kaisera s Lábusem, které skvěle doplňuje francouzský herec Didier Flamand. Film
vznikl podle námětu Borise Hybnera, který říká: „Klaun, to je diagnóza i lék na stav
označovaný jako život.“ Ridley Scott netočí hlouposti a tak jeho další filmový počin je
očekáván s napětím. Měl by to být slušný thriller „KONZULTANT“ o advokátovi,
který se rozhodne malinko si přivydělat drogami, ale velmi rychle narazí a zjistí, že to
nebyl ani trochu dobrý nápad. Herecké obsazení je vyložená lahůdka a přehlídka největších hollywoodských hvězd v čele s Bradem Pittem, Michaelem Fassbenderem a Penelope Cruz.
Zajištěnou početnou fanouškovskou základnu bude mít určitě druhý díl hobití trilogie „HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ“, protože málokterý blockbuster v posledních letech dokázal tak naplnit sály kin. Přijměte prosím pozvání na epickou cestu do
Středozemě a přijďte povzbudit Bilba Pytlíka a jeho družinu trpaslíků při hledání pokladu. Už sice přešli přes obří hory, ale teď je čeká ještě nebezpečnější místo zvané Temný
hvozd. Samotného Bilba navíc čeká i výprava přímo do dračího doupěte. Po Hobitovi se
přiřítí nejúžasnější příběh ve 3D za posledních 100 miliónů let „PUTOVÁNÍ
S DINOSAURY“. Dinosauři už dlouho představují jedinečný fenomén, který jako
magnet přitahuje děti i dospělé. Zažijete dobrodružství tak skutečné, že se ocitnete přímo mezi dinosaury. Tento dokument je provázen i životním příběhem býložravého Pachyrhinosaura, který se narodil jako nejmenší mládě a musí se vyrovnávat
s nevyzpytatelným světem. Ti nejmenší mohou prožít dobrodružství malého šneka
„TURBA“, který sní o mnohem vyšší rychlosti a znovu se podívat na bořící mýty a hravé
„HUSITY“. Nová je animovaná zimní pohádka ve 3D „LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ“
podle předlohy slavného dánského pohádkáře H. Ch. Andersena o Sněhové královně.
Současné filmové technologie jistě z tohoto klasického příběhu dokážou vykouzlit velmi
atraktivní pohádku, ale bylo k tomu zapotřebí získat i mnoho skutečných poznatků o krajině, sněhu, ledu, chování zvířat apod., aby byl výsledek dokonalý.
Ať Vám Vánoce přinesou radostné chvíle a nezapomeňte, že kino je tu pro Vás.
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Valné zasedání soběslavských baráčníků
Valné volební zasedání se uskutečnilo 16. listopadu v malém sále
KDMS. Rychtář obce soused Kastner z moci rychtářského práva zahájil
výroční valné zasedání a popřál dobré dopoledne.
Následovalo vystoupení pěveckého souboru Anonym Voice. Soubor
vystoupil během dne několikrát, jeho vystoupení bylo velice pěkné. Tetička Vavřínová za SOB předala malý dárek.
Na valném volebním zasedání rychtář obce přivítal přítomné: místorychtáře VI. župy souseda Šprincla Josefa, starostu města Soběslav Ing.
Jindřicha Bláhu, kronikářku města Marii Klimešovou, za Sokoly paní Hovorkovou a tetičku Zvánovcovou, za Soběslavskou chasu mladou Vojtěcha Hrůšu, za invalidy předsedkyni tetičku Plockovou, zástupce IX. župy
rychtáře souseda Hrdličku. Dále byli přítomni hosté z SOB Písek, Č.
Krumlov, J. Hradec, Tábor, Veselí n/L., Kardašova Řečice, Třeboň.
Následoval program vlastního pracovního volebního zasedání. Byly
ustanoveny jednotlivé komise, následovalo čtení a schválení programu,
čtení z posledního hodnotícího zasedání z roku 2012.
Vzdělavatelka tetička Musilová se v příspěvku zamyslela nad státnosti
znaků i měla připravenou krásnou báseň. Následovaly zprávy jednotlivých činovníků obce. Poslední slovo měl rychtář soused Kastner. Ve
svém vystoupení uvedl, že činnost naší obce od posledního valného hodnotícího zasedání byla velmi bohatá. Největším tahounem obce je tetička
syndička Kastnerová, a proto jí patří velké poděkování.
Poděkování patří rovněž starostovi města Soběslavi Ing. Bláhovi za
jeho velkou finanční pomoc a náklonnost k baráčníkům, radě města za finanční prostředek na zajištění naší činnosti a na oslavu 140. výročí
českého baráčnictva v Kolíně.
Poděkování patří taktéž sponzorům, kteří přispěli na činnost obce, a to
pan Klípa z firmy FERT a pan Říha ze stavební firmy.
Další poděkování patří KDMS, a to Mgr. Valešovi a J. Palasové za výbornou spolupráci a vstřícnost, dále všem souborům, které účinkovaly při
našich zasedáních. Velký dík patří Soběslavské chase mladé za velmi
dobrou spolupráci a pomoc, dále pomoc při oslavách - účast v Kolíně. Nesmíme zapomenout ani na další soubory - dětský soubor Ráček pod
vedením Dany Moravcové a soubor Jitra.
Ve výčtu poděkování nesmí chybět Střední škola řemeslná Soběslav,
která nám vždy pomůže s výzdobou sálu a při dalších akcích.
Poděkování patří konšelům i členům OB Soběslav, kteří se podíleli na
akcích pořádaných naší obcí.
Naposledy poděkoval tetičkám, které nám upekly dobré zákusky, a
připravily občerstvení na stoly. Dále rychtář obce popřál pěkné vánoční
svátky, hodně zdraví.
Před volbami nás také přišel pozdravit dětský soubor „Ráček“ pod vedením Dany Moravcové. Děti měly připravené tanečky, písničky i
říkanky.

Cestička ušlapaná
Lesní tišinou, kde jen ptactva ševel zní,
kde stromy své báje tiše navzájem si vypráví,
tou lesní tišinou cestičkou ušlapanou mnohé
kroky jdou, myšlenky hlavou víří
a oči ke skále se pnou.
V té skále věky stojí Panna Maria,
zde tiše ústa šeptají, co v srdci ukryla.
Zde bez studu slza za slzou po tváři stéká,
hlava skloněná, pomoz, Panno Mariá.
Prsty spleteny jak koruny stromů,
ptáci v těch korunách zpívají a diví se tomu,
co lidské srdce v sobě skrývá beznaděje - bolu.
Poklekají před Tebou a tiše prosí.
Stůj při nás v bolestech, strastech i radostech
Panno Mariá.
Kolem ozvěnou jen tichý šelest v korunách
vzrostlých stromů a cestička ušlapaná.
Helena Pechová

Následovaly volby nového konšelstva. Dosavadní rychtář soused Kastner předal právo župnímu místorychtáři sousedu Šprinclovi a ten provedl
volby. Volilo se aklamací.
Župní místorychtář soused Šprincl předvolal rychtáře, místorychtáře,
syndika, berní, pantatínka a panímaminku. Na právo slíbili, že budou vykonávat funkce ku prospěchu obce baráčníků.
Potom předal rychtářské právo nově zvolenému rychtáři sousedu Kastnerovi a ten dokončil slib dalších činovníků. Zvolený rychtář poděkoval
za důvěru. Následovalo schválení plánu práce na rok 2014, schválení kontribuce, finančního plánu na rok 2014 a předběžného rozpočtu na oslavu
85. výročí založení obce.
Starosta Ing. J. Bláha v krátkosti zhodnotil práci baráčníků a zároveň
novému konšelstvu popřál hodně úspěchů i připojil přání k Vánocům a
k novému roku. Následovaly zdravice většinou rychtářů nebo místorychtářů z jednotlivých obcí baráčníků. Na závěr celé zasedání zhodnotil župní místorychtář soused Šprincl. Podotkl, že SOB Soběslav nasadila
vysokou laťku. Zasedání bylo pěkné a příjemné, proběhlo přesně podle regulí a metodiky. Poté bylo schváleno usnesení, které přednesla tetička
Vavřínová.
Na závěr jsme si zazpívali „Baráčník být“, soused rychtář ukončil zasedání a popřál šťastnou cestu domů. Následoval společný oběd.
Baráčníkům ze Soběslavi ještě den nekončil. Přejížděli jsme auty do
Tábora, kde odpoledne bylo další valné volební zasedání SOB Tábor.
Napsala tetička Kastnerová-syndik a kronikářka
foto tetička Šprinclová z J. Hradce
Tetička Kastnerová prosí, aby se jí ozvala na číslo telefonu 725 881 119
paní rozená Vedralová z Veselí n/L., jejichž tatínek byl u baráčníků.
Přejeme Vám od srdíček
pohodu, úsměv ve tváři,
chvíle klidu v záři svíček,
v příštím roce ať se vše vydaří.
Baráčníci ze Soběslavi

Vážení zákazníci,
zveme vás do podnikové prodejny
Rašelina a.s.
Nabízíme:

Ò vánoční dekorace do bytu i na adventní
aranžování věnců
Ò svíčky
Ò ostatní dekorace
Ò substráty, hnojiva, semena
Ò další produkty do zahrady
Těšíme se na vaši návštěvu.

Otevírací doba:
Po – pá 8:30 – 11:30, 12:00 – 17:00

Rašelina a.s.
Na Pískách 488, 392 01 Soběslav
Tel.: +420 381 205 331
www.raselina.cz

Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly v listopadu:
·

J. Deaver: Pokoj smrti

·

N. Robertsová: Krajina světla

·

L. Kepler: Písečný muž

·

J. Nesbo: Levhart

·

J. Rollins: Krvavé evangelium

·

D. Brown: Inferno

·

Toulavá kamera-speciál

Výkup kožek
Pondělí 2. 12. 2013 u KD Jirsíkova
ul. v době mezi 12.00 – 14.20 h
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Ivo Kratochvíl with LOVE
Ivo Kratochvíl je absolventem soběslavského gymnázia a v současnosti studuje
Fakultu architektury ČVUT
v Praze, která je podle jeho
slov „krásným pomezím
uměleckého a technického“.
Vždy se rád vrací do Soběslavi se snahou obohatit
zdejší kulturní scénu. Letos
natočil debutové CD s názvem with LOVE, věnované všem, kteří nepřestávají věřit v náhody i
splněná přání.
Jak jste se dostal k hudbě?
Milovat hudbu mě učila moje babička už od
dětství. Právě díky ní a paní profesorce Radce
Duškové mohu svým hlasem těšit ostatní.
Kde se zrodil nápad pořádat vlastní koncerty?
Nikdy mi nestačilo zpívat na společných
koncertech jednu nebo dvě písně. Chtěl jsem na
jevišti zůstat co možná nejdéle. Tak se zrodil
nápad pořádat vlastní koncerty. Musím přiznat,
že i teď se mi pomyslné jeviště opouští velmi
nesnadno.
S kým vystupujete?
I když vystupujeme pod mým jménem, stojí
za celým koncertem spousta lidí a důležitých
jmen. Já sám bych to nikdy nedokázal uskutečnit. Velmi mi pomáhá Martina Pechová. Společně tvoříme, vymýšlíme a dáváme podobu
koncertům. Nedávno jsme nahrávali CD ve spolupráci s Petrem Čapkem a teprve při jeho poslechu jsem si uvědomil, jak nádherně Martinka
klavír ovládá. Při koncertech není moc času zaposlouchat se do klavíru, jsou ale skladby, u
kterých si to potěšení nenechám ujít a spíš jen
tak přizvukuji.
Kteří jsou další členové?
Vždy rád oslovím paní Bohdanu Fördösovou. Spojení cella a klavíru je pro mě neuvěřitelným zážitkem. Mám radost, že tak lehce

Zprávičky
z naší školičky
Jak jsme již ohlašovali v listopadovém čísle, žáci a učitelé Základní umělecké
školy v Soběslavi pilně nacvičují a připravují pro své rodiče a všechny
příznivce a známé několik vánočních koncertů:

Ò 8. 12. 2013 – Adventní koncert

KOSTEL ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE
EVANGELICKÉ SOBĚSLAV
17.00 h

Ò 13. 12. 2013 – Adventní koncert

KOSTEL ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE
EVANGELICKÉ SOBĚSLAV
18.00 h

balancujeme na pomezí doprovodu a sólového
projevu. V podstatě jsme samostatná tělesa, která se potkávají v zajímavých momentech a zase
se volně rozcházejí - zážitek je pak umocněn na
druhou. Nedílnou součástí je Anetka Švepešová. Společně jsme ztvárnili několik nádherných
duetů a já si naše souznění vždy velmi užívám.
Nesmím opomenout soběslavský sbor ZUŠ pod
vedením Radky Duškové. Vždy, když se za mě
postaví, mám pocit jistoty a podpory. Je nádherné spolupracovat se skvělými muzikanty a
absolutními profesionály. Velmi jim za to
děkuji.
Co vás svedlo dohromady?
Myslím, že nás svedla dohromady láska k
hudbě - ke krásné a smysluplné hudbě. Takové,
která nemá jen krásnou melodii, ale vede k zamyšlení a budí emoce.
Na prosincových koncertech uslyšíme skladby
z nového alba?

Co vzkážete našim čtenářům?
Poslední dobou se vánoční čas mění ve stres
a věčné nestíhání. Vánoční atmosféra tu ale pořád je, ta nikam nezmizí, jen ji přes všechnu práci nevidíme. Rád bych, aby lidé na chvíli
zapomněli na nesplněné úkoly a přišli si poslechnout trochu povznášející hudby, která k tomuto období roku neodmyslitelně patří.
Takže nám nezbývá než vás všechny srdečně pozvat na blížící se koncerty. Zde jsou
jejich termíny:
· 8. 12. Veselí nad Lužnicí kostel Povýšení sv.

Kříže 18:00
· 20. 12. zámek Brandlín 18:00
· 22. 12. Soběslav evangelický kostel 18:00

S Ivo Kratochvílem připravila J. Kocourková

Ò 19. 12. 2013 – Adventní koncert

KOSTEL ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE
EVANGELICKÉ SOBĚSLAV – 17.00 h

Ò 26. 12. 2013 – J. J. Ryba – HEJ, MISTŘE

KOSTEL SV. VÁCLAVA DRÁCHOV –
17.00 h

Ò 5. 1. 2014 – J. J. Ryba – HEJ, MISTŘE

KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE VESELÍ
nad LUŽNICÍ – 9.30 h – mše svatá
KOMORNÍ PĚVECKÝ SBOR ANONYM
VOICE, který podpoří učitele a žáky soběslavské „zušky“ na koncertech vánoční mše Jana Jakuba Ryby, zve všechny své příznivce na další
vánoční koncerty:

Ò 22. 12. 2013 – SKALICE

KOSTEL SV. ŠIMONA A JUDY – 15.00 h

Ò 15. 12. 2013 – J. J. Ryba – HEJ, MISTŘE Ò 27. 12. 2013 – SOBĚSLAV
KULTURNÍ DŮM NÁROD SOBĚSLAV –
19.00 h

Na album jsme vybírali ty nejkrásnější světoznámé melodie, a protože naše vánoční koncerty jsou takovou malou oslavou vydání CD,
určitě se na nich některé skladby objeví.

KOSTEL ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE
EVANGELICKÉ – 18.00 h

Za celý kolektiv ZUŠ a jménem komorního
pěveckého sboru Anonym Voice Vám příjemné
prosincové dny a krásné koncertní zážitky přeje
Irena Molíková
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Hudebně literární seskupení
HAMAVE zve srdečně nejen
své stálé posluchače na následující
adventní koncerty:
v sobotu 7. 12. 2013 od 16.30 hodin do kostela sv. Mikuláše v Nedvědicích na benefiční
koncert s názvem „Ave gratia plena“, jehož
výtěžek bude věnován na nutnou opravu varhan v nedvědickém kostele, a v sobotu
21. 12. 2013 od 18.00 hodin do kostela sv.
Vavřince v Dírné na adventní koncert s hostem Vratislavem Křížem.

Adventní rorátní mše svaté
v kostele sv. Víta v Soběslavi:

NOVITA a ADVENT
,,Přines světlo a tma zmizí sama od sebe“
(Erasmus Rotterdamský)
Advent je časem ztišení, prostorem pro reflexi vlastního života.
Slovo advent je odvozeno od latinského adventu – příchod – narození Božího syna. Předchází Vánocům již od 7. století a hluboce
ovlivňuje život všech – věřících i ateistů.
Symbolem adventu se stal adventní věnec.
Nejstarší doložená písemná zmínka pochází
z roku 1838 z přístavního města Hamburg. Teolog J. H. Wichern přišel s nápadem zavěsit na
dveře vyřezávaný věnec, na který každý den
upevnil zapálenou svíčku. Pod věncem byla
umístěna pokladnička, do které kolemjdoucí
vhazovali milodary pro sirotčinec.
Tento, na začátku zdánlivě nenápadný, zvyk
brzy přešel německé hranice a dnes ho znají
v mnoha zemích a mnoha tvarech. U nás adventní věnce zhotovujeme většinou ze zelených jehličnatých větviček. Živé jehličnany na věncích
jsou symbolem života, kruh je symbolem neko-

Dobré Vánoce
Přicházejí k nám opět jedny z nejkrásnějších
dnů v roce - Vánoce. Čím to je, že tyto dny mají
tak podmanivou atmosféru, mocné kouzlo, kterému podléhá asi většina z nás? Ani marasmus
totalitních režimů, ani současný konzumní styl
nemohou vzít těmto dnům, jakkoli je však kazí,
jejich výjimečnost a krásu. Kouzlo Vánoc nespočívá v množství dárků či dobrého jídla, to
vše jsou vnější znaky něčeho podstatnějšího. Jejich “poetika” snad spočívá v tom, že v těchto
dnech chtějí být k sobě lidé pozorní, laskaví.
Vzájemně si většinou přejeme “šťastné a veselé” a doplňujeme o přání bohatého “Ježíška”.
Snažíme se v sobě upřednostnit to lepší a to zlé
potlačit a chceme věřit, že lidé mohou být k sobě dobří.
Vánoce můžeme označit jako pokus lidí mobilizovat v sobě dobro a lásku, neupřednostňovat stále sebe, ale toho druhého. V Bibli ve
vánočním příběhu se tato mobilizace dobra vyjadřuje možná trochu zastaralými slovy, ale stále pravdivými - “sláva na výsostech Bohu a na

nečna, tedy spojení Boha s člověkem. Plamen
svíčky je symbolem Krista. Počet svíček se ustálil na čísle čtyři, podle počtu adventních nedělí.
I zvětšování světla na adventním věnci je velmi
symbolické. Když je světlo naplněné, tehdy
nastávají svátky světla – Vánoce.
Pojďme společně rozsvěcovat světla a zahánět tmu na našich koncertech
· sobota 7. 12. 2013 ve 14.30
Zlukov
· úterý 10. 12. 2013 v 17.30
Senior dům Soběslav
· neděle 15. 12. 2013 v 16.00
Děkanský kostel Proměnění Páně Tábor
· sobota 21. 12. 2013 v 16.00
kostel Navštívení Panny Marie Choustník
· sobota 21.12. 2013 v 19.00
Českobratrský evangelický kostel Soběslav
Všem našim příznivcům, všem lidem dobré
vůle a všem, kdož nám pomáhají - ředitelce
DDM Daně Macháčkové, Městskému úřadu
v Soběslavi - přejeme pohodové, poklidné a požehnané Vánoce a těšíme se na viděnou i slyšenou.
Eva Králová, sbormistryně
zemi pokoj lidem dobré vůle”. Výjimečnost
Vánoc spatřuji ve sdělení, že člověk může být
dobrý. Křesťané věří, že je to Bůh, který je jediný dobrý a spravedlivý, ale tento Bůh se právě o
Vánocích stává člověkem. Rodí se do lidské
bídy, smutku i lidského zla. Narození Ježíše v
Betlémě je zprávou pro každého člověka, i pro
nás dnes, že Bůh člověka činí dobrým, že je zde
naděje. Naděje závažnější a pravdivější než
sebetučnější konto nebo jedinečný politický
program.
Není to iluze, sebeklam? Nejsme naivní při
pohledu na nedozírné moře zla a smutku mezi
námi lidmi? Skutečné křesťanské Vánoce však
nejsou jen “poetika” a hezká slova, ale také zápas dobra se zlem. Dobro je sráženo zlem, které
přináší krutou smrt hned druhý den vánoční, na
svatého mučedníka Štěpána. Nezastavuje se ani
u betlémských novorozeňat a pokračuje až k samotnému kříži vtěleného Dobra - Ježíše Krista.
Křesťanské Vánoce však říkají, že dobro vítězí
nad zlem, i když se zdá, že dočasně vítězí zlo,
protože tento Ježíš, narozený v Betlémě, svou
dobrotou a láskou vítězí i nad smrtí. Jsou-li tedy
Vánoce mobilizací dobra v nás a mezi námi, je

· 7. 12. 2013 - 7,00 hod.
· 14. 12. 2013 - 7,00 hod.
· 21. 12. 2013 - 7,00 hod.

Vánoční bohoslužby
v kostele sv. Petra a Pavla:
· 24. 12. 2013, úterý – Štědrý den

Senior dům Soběslav – 14,00 hod.
ekumenická bohoslužba
Mše svatá z vigilie slavnosti
Narození Páně:
Soběslav – 16,00 hod. pro rodiny s dětmi
Soběslav – 22,00 hod.
(s doprovodem chrámového sboru)
· 25. 12. 2013, středa – Slavnost Narození
Páně – mše sv.:
Soběslav – 9,30 hod. (s doprovodem chrámového sboru)
· 26. 12. 2013, čtvrtek – Svátek sv. Štěpána,
prvomučedník – mše sv.:
Soběslav – 9,30 hod.
Otevření kostela sv. Petra a Pavla mimo
bohoslužby s možností navštívit Betlém
· 25. 12. 2013: 14,00 - 17,00 hod.
· 26. 12. 2013: 14,00 - 17,00 hod.
Ostatní kostely v okolí:
· 24.12.
20,00 Skalice
· 25.12.
8,00 Nedvědice
11,00 Budislav
· 26.12.
8,00 Janov
11,00 Tučapy
to především Bůh, kdo nás mobilizuje a burcuje
k dobrému. Jako by nám každému chtěl s nesmírnou naléhavostí říct: “Můžeš být dobrý, já
jsem tě k tomu stvořil. Můžeš bojovat se zlem,
já jsem s tebou. Já, věčný Bůh jsem v Ježíši také
člověkem, tvým bratrem.”
Přeji nám všem, abychom nejen o Vánocích
nalezli sílu, krásu a životodárnost dobra, ale i ve
dnech všedních věřili, že můžeme být dobří a
přemáhat zlo.
“Sláva na výsostech Bohu a na zemi lidem
pokoj dobré vůle.”
P. Jan Hamberger
administrátor Římskokatolické farnosti
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Farářovo vánoční zamyšlení
Když se vám narodilo dítě nebo vnuk či vnučka, začali jste jim spořit? Nějakou tu stokorunu měsíčně, aby až vyrostou, mohli od vás dostat docela slušný balík do začátku? Na bydlení nebo na studia. Já vím, jsou na to reklamy a banky z toho taky dost mají. A nebojte se, nechci jim dělat reklamu.
Ale pro mladého člověka je to pěkný dárek.
Udělali byste to ale, kdybyste věděli, že ten váš potomek ty těžce nastřádané korunky prostě rozháže? A nebo hůř, že je použije na nějaké svinstvo? Jasně, všichni doufáme, že z těch roztomilých
dětí přece nemůžou vyrůst lumpové. Jenže oni můžou. A někdy holt vyrostou a my s tím často nic
neuděláme. Ať se snažíme sebevíc.
Blíží se Vánoce, narozeniny Ježíše Krista. A i když už to skoro nikdo neví a ještě míň lidí tomu
věří, právě Ježíš je důvod, proč si na Vánoce dáváme dárky, proč jsme štědří. Protože jsme jako lidé
sami dostali. Bůh daroval lidem ten největší dárek tehdy před 2013-ti lety na ty první Vánoce. Tehdy dal Bůh lidem sám sebe. Všem lidem. Proč? Z lásky, prostě proto, že nás lidi má nepochopitelně
pořád rád. Protože je štědrý. Bůh sám se stal člověkem a dal se nám lidem do rukou. Protože věřil, a
stále věří, že nám tím může pomoci.
My sami jsme tehdy ještě ani nebyli na světě, ani jako miminka. Takže jsme si to opravdu ničím
nezasloužili. Ani tou roztomilou dětskou tvářičkou. Ničím. Ale bylo to vlastně něco jako stavební
spoření. “Až se narodí a vyrostou, budou ho potřebovat,” říkal si tehdy asi Bůh. Určitě ale už tehdy
věděl, co z nás vyroste. A co s tím jeho darem uděláme. Některým nám to bude jedno, Ježíš nám
bude ukradený, někteří ten dar promrháme a někteří ho zneužijeme k hrozným svinstvům. Ale
někteří ten dar přijmeme a bude nám pomocí nevídanou.
Nevím proč, ale Bůh má lidi pořád rád. A pořád dokola to s námi zkouší a ten největší dar nám
nabízí. Vy, kdo jste ho alespoň někdy trochu zakusili, buďte vděční, poděkujte a buďte štědří. Bude
přece Štědrý večer. A dětem klidně spořte. Vždycky je možnost, že z nich vyrostou dobří lidé. Jen
jim to naspořené nedávejte už v 18-ti. Z vlastní zkušenosti vím, že v 18-ti je člověk ještě pořád dítě a
většinou taky pěkný trouba.
Požehnáné, klidné a radosti plné Vánoce Vám přeje Richard Dračka, evangelický farář v Soběslavi
Akce nejen v evangelickém kostele během adventu a Vánoc 2013:
· 1.12. - 1. adventní neděle, bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně, začátek v 9,30
· 4.12. - Vernisáž fotokomixu dětí nejen z kostela. V knihovně, začátek v 17,00
· 8.12. - Koncert ZUŠ, začátek v 18,00
· 13.12. - Adventní koncert, začátek v 18,00
· 15.12. - Tradiční divadelní nejen dětské představení O POTOPĚ, začátek v 16,00
· 21.12. - Adventní koncert pěveckého sboru NOVITA, začátek v 18,00
· 23.12. - Živý Betlém, u Hlásky v 16,00
· 25.12. - Slavnostní bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně, začátek v 9,30
· 27.12. - Koncert pěveckého sboru ANONYM VOICE, začátek v 18,00
Vstupné je na všechny akce dobrovolné a zváni jsou úplně všichni
Program naleznete také na vývěsce na dveřích kostela

Program Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí – prosinec 2013
· Neděle 1. prosince

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA s pohádkou
JAK MELUZÍNA ZASPALA
Mikulášské hry, soutěže a pohádka v podání
divadélka KOS České Budějovice. Pořádá
KD ve spolupráci s DDM.
Velký sál od 15.30 hodin. Vstupné 40 Kč.

· Pondělí 2. prosince – pátek 6. prosince

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Velký sál KD. Výstava otevřena pondělí až
pátek 8 – 18 hodin.
Vstupné dospělí 10 Kč, děti 2 Kč.

· Neděle 8. prosince

VÁM S LÁSKOU
Koncert poetických melodií veselského rodáka Ivo Kratochvíla.
Účinkují: Ivo Kratochvíl – zpěv, Martina Pechová – klavír, Bohdana Fördösová – cello,
Aneta Švepešová – zpěv, Karolína Drachovská - kytara
Kostel Povýšení sv. Kříže od 18 hodin.
Vstupné dobrovolné.

· Čtvrtek 12. prosince

VÁNOČNÍ KONCERT žáků Základní umělecké školy Veselí nad Lužnicí
Velký sál KD od 18 hodin.
Vstupné dobrovolné.

· Středa 18. prosince

VÁNOČNÍ VEČEŘE PRO OSAMĚLÉ
DŮCHODCE
Velký sál KD od 13 hodin. Přihlášky u paní
Lidmily Lavičkové, tel. 737 003 066.
· Středa 18. prosince
LEGENDA O NAROZENÍ JEŽÍŠKA
Divadelní soubor při SOŠEP „ŽÁDNÝ
HWJEZDY“
Malý sál KD od 17 hodin. Vstupné 20 Kč.
· Neděle 22. prosince
VÁNOCE S CODOU
Tanečně hudební večer z dílny taneční skupiny CODA. Velký sál KD od 19 hodin.
Vstupné 70 Kč.
· Pátek 27. prosince
TRAVESTI REVUE TECHTLE MECHTLE
Známé tváře Dolores a Alex uvádějí slečnu
Stacey v pořadu s názvem ,,Změna je život“.
Velký sál KD od 19 hodin.
Vstupné předprodej 230 Kč, na místě 250 Kč.
Věra Suchodolová, KD
PŘIPRAVUJEME:
· Sobota 18. ledna 2014
16. PLES MĚSTA VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Velký sál od 20 hodin, vstupné 300 Kč.
Vstupenky v prodeji od 1. prosince 2013.

prosinec 2013

Kniha Poutní místa
českobudějovické diecéze
Nová tiskárna v Pelhřimově vydala další knihu Jiřího Černého „Poutní místa českobudějovické diecéze. Milostné obrazy, sochy a místa
zvláštní zbožnosti“. Jde o dosud nejpodrobnější
souborné zpracování tématu poutních míst a
kultu milostných obrazů a soch v regionu jižních a jihozápadních Čech.
V bezprostředním okolí Soběslavi je určitě
nejvýznamnějším poutním místem kaple Bolestné Panny Marie na Svákově, které je také věnováno samostatné heslo. Vzpomenuty jsou i
někdejší pouti u sv. Marka. V okolí jsou rovněž
zmíněny Dobrá Voda u Sedlečka, kostel sv.
Anny v Kvasejovicích. V širším okolí Soběslavi
pak významem vyniká klášterní kostel v Bechyni či proslulé poutní místo Klokoty nebo méně
známý Drahov u Veselí nad Lužnicí.
Encyklopedicky pojatá, fotografiemi i autorovými kresbami bohatě ilustrovaná kniha má 343
stran se 185 hlavními topografickými hesly a dalšími přídavnými lokalitami, v nichž se odráží kult
poutních míst. Barevné přílohy obsahují fotografie poutních svatyní a reprodukce svatých obrázků s vyobrazením poutních míst.
-jk-

Vánoce
Stříbrnou nitku po sobě zanechává,
každičký den, po celý rok
a všechny dojdou svého naplnění,
než ukončí vládu svoji letošní rok.
Své poslední dny sčítá prosinec,
s těmi předešlými do copu splétá,
aby na nich stříbrný zvoneček zazvonil
a přivolal Vánoce jak předešlá léta.
Barevná světýlka rozzáří okna,
ozdobí i zelené stromečky
a pod nimi na Štědrý den
objeví se také dárečky.
Ty rozsvítí nejvíce očka dětská
a velcí těší se z jejich radosti,
vždyť Vánoce jsou o lásce a klidu,
ztišení duší, jsou svátky hojnosti.
Přejme tedy sobě, všem a všemu,
stále dostatek této hojnosti,
k tomu zdraví, štěstí, spokojenost
a mnoho, mnoho radosti.
Hana Veselá
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Motoristé se dočkají další čerpací stanice
na CNG, tentokrát v Jindřichově Hradci
Osm měsíců po zahájení provozu své první
veřejné plnicí stanice na CNG v Písku zahajuje
MOTOR JIKOV výstavbu další stanice
v Jindřichově Hradci.
Čtvrté největší město Jihočeského kraje
bude mít, po Českých Budějovicích, Písku a Táboře, pro motoristy veřejnou plnicí stanici na
stlačený zemní plyn. Tato další stanice CNG
v Jihočeském kraji se bude nacházet v oblasti
průmyslové zóny bezprostředně u výpadovky
E551 na Pelhřimov na Jarošovské ulici přímo
před areálem společnosti MOTOR JIKOV
Strojírenská a.s.
„O CNG je v Jindřichově Hradci velký zájem jak ze strany jednotlivců, tak firem a společností. Namátkou například České pošty,
pekárny DK Open nebo společnosti AGRO-LA,
ale i dalších firem a institucí, z nichž některé o
pořízení vozů na CNG uvažují a dosud váhaly
například právě z důvodu nižší dostupnosti tankování. Předpokládáme, že nová veřejná stanice, navíc velmi dobře dostupná z hlavní silnice,
atraktivitu CNG na Jindřichohradecku zvýší.
Pokud půjde vše bez komplikací, rádi bychom
zahájili její provoz už letos v prosinci,“ vyjádřil
se ke stavbě veřejné stanice na CNG v Jindřichově Hradci Jiří Slíva, ředitel divize Speciální
obrábění a výroba společnosti MOTOR JIKOV
Strojírenská a.s.
Tato společnost zahájila v roce 2010 výrobu
vlastního plnicího zařízení pro přímé plnění MJ
Compact 05. O rok později už s ní vyhrála prestižní soutěž E.ON Energy Globe Award ČR a

teď, o tři roky později, má ve svém portfoliu čtyři typy technologií pro plnění stlačeným zemním plynem. Uspokojí tak celé spektrum
zákazníků, od jednotlivců, přes malé a střední
podnikatele až po velké firmy. V letošním roce
zahájila realizaci veřejných plnicích stanic. Premiéru měla v dubnu v Písku, kde v partnerství
s firmou ZLINER ENERGY a.s. uvedla do provozu v areálu píseckého Jitexu první veřejnou
CNG stanici na Písecku. Výstavbou další stanice v Jindřichově Hradci společnost pokračuje
v aktivním rozšiřování dostupnosti tohoto
alternativního paliva.
Základem stanice v Jindřichově Hradci bude
plnicí technologie MJ SAT s kompresorem
3
Becker & Söhne o výkonu 157 m /hod. a s tlakovým zásobníkem 2240 l / 285 bar. Stanice bude
doplněna výdejním stojanem Adast s plnicím
koncovkami NGV1 i NGV2 a s integrovaným
platebním terminálem pro platbu všemi běžnými platebními kartami, včetně CNG Card. Tankovat zde budou moci osobní i dodávková
vozidla a díky plnicí koncovce NGV2 i autobusy a nákladní vozy.
„Obliba CNG roste. Toto palivo má velkou
budoucnost z hlediska ekologie, bezpečnosti a
ekonomie. Jedinou nevýhodou je zatím nedostatečná síť stanic, v ČR je jich aktuálně necelá
padesátka, a tak jsou možnosti tankování zatím
nižší než u tradičních pohonů. To chceme rozšiřováním sítě veřejných plnicích stanic změnit a
vnést do cestování na CNG komfort,“ vyjadřuje

Obec Tučapy si Vás dovoluje pozvat
dne 1. prosince 2013 od 14.00 hodin
na vánoční koncert, který se koná v kostele
sv. Jakuba v Tučapech.
Vystoupí pěvecký sbor Domino z Tábora.
Zastupitelstvo obce Tučapy zve občany na rozsvícení vánočního
stromu, které se bude konat v neděli 1. prosince od 16.00 hodin
před obecním úřadem v Tučapech.
Před vánočním stromem vystoupí žáci ZŠ a MŠ Tučapy.
Teplé nápoje zdarma.

se předseda představenstva a generální ředitel
MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák.
Ve srovnání s benzínem jsou náklady na provoz CNG aut až o 50 % nižší. Kilometr jízdy nás
vyjde asi na korunu. V ČR dnes jezdí na CNG
téměř 6 tisíc vozidel, k současným 49 stanicím
by mělo do roku 2015 přibýt kolem 35 dalších
stanic. Odborníci dokonce očekávají, že v roce
2020 by Česká republika měla mít už kolem 400
CNG stanic.
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. je jednou
z dcer mateřské společnosti MOTOR JIKOV
Group a.s., jejíž tradice sahá až do konce 19.
století. Dnes jdou dvě třetiny produkce této ryze
české společnosti na export na vyspělé mezinárodní trhy celého světa. Má 800 zaměstnanců a
jejími partnery jsou významné strojírenské koncerny, automobilky a společnosti v oblasti spotřebního průmyslu. Společnost MOTOR JIKOV
Strojírenská a.s. rozšířila v roce 2008 působnost
v oblasti alternativních pohonných hmot. Vyvíjí, vyrábí a dodává na trh plnicí stanice na CNG,
z nichž model MJ Compact 05 získal v roce
2011 nejvyšší ocenění v prestižní soutěži E.ON
Energy Globe Award ČR.
Bohdana Mrkáčková, vedoucí PR

Konzultant zdravé výživy
a alternativní medicíny Miroslav
Němec bude v Soběslavi,
v ulici Nerudova - Pekárikovi
/naproti pekárně/
v sobotu 7. prosince od 9 hodin.
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Jasná výhra Servismanů - 26. 10. 2013
Servismani byli dalším soupeřem našich mužů v krajské lize. Tento
tým je jedním ze spolufavoritů celé soutěže. Jak si vedly naše barvy v hokejovém centru POUZAR?
· HC David servis ČB - OLH Spartak Soběslav
8 : 1 (2:1, 4:0, 2:0)
Branky a asistence: 10. Šulčík (Hanzal, Cikán), 13. Mikeš (Chaloupka), 16. Fleischman, 30. Mikeš (Rob), 33. Hanzal, 38. Rob (Hanzal,
Bombic), 44. Mikeš (Rob), 49. Šulčík (Bombic, Hanzal) – 14. Máca
(Hraňo), vyloučení: 7 : 6 navíc SOB 1 x OT, využití 1 : 1, oslabení
0 : 0, střely 38 : 24
Velice dobrou první třetinu odehrál Spartak proti silnému soupeři. Do
šaten jsme odcházeli za stavu 2:1 pro domácí, kdy prim v tomto dějství
hráli brankáři obou týmů. Servismani zvýšili od 2. třetiny tlak v našem
obranném pásmu a výsledkem toho byly 4 branky v naší síti a pohodlné
vedení 6:1. V závěrečném dějství pak dokázali domácí ještě dvakrát překonat Davida Snášela a uzavřeli celkové skóre na 8:1. Pozitivem pro náš
tým je, že jsme zápas dokázali odehrát se šesti dvouminutovými tresty,
což nebylo v posledních utkáních myslitelné.

Konečně výhra - Spartak porazil Žirovnici - 03. 11. 2013
Další domácí konfrontaci měli před sebou naši muži, kteří chtěli zlomit sérii neuspokojivých výsledků.
· OLH Spartak Soběslav - HC Slavoj Žirovnice
5 : 2 (2:1, 2:0, 1:1)
Branky a asistence: 1. Stoklásek (Máca), 17. Vild (Máca, Stoklásek),
25. Stoklásek (Žákovský), 28. Zajíc (Píha), 60. Stoklásek (Karpíšek,
Smrž) - 2. Stach (Javůrek), 48. Kalvas (Beránek), vyloučení 8 : 6, využití 1 : 1, oslabení 0 : 0, střely 32 : 26
Na bleskový úder Stoklase v 1. minutě utkání odpověděl soupeř prakticky vzápětí, ve 2. minutě srovnal na 1:1. Stach. V 17. minutě poslal domácí do vedení Martin Vild. Úvodní desetiminutovka 2. třetiny přinesla
asi nejhezčí hokej tohoto utkání. Do třetí třetiny jsme si přinesli pohodlný
tříbrankový náskok. Soupeř to ale nezabalil a ve 3. třetině si dokázal vytvořit tlak před brankou Davida Snášela, ze kterého snížili na 4:2. Více
toho ale naši hokejisté Slavoji nedovolili, v 60. minutě pak pečetil naši
výhru Honza Stoklásek, který tím završil svůj hattrick.

Spartak naložil Vimperku deset kousků - 08. 11. 2013
Vložené kolo měla na programu krajská liga mužů. V páteční podvečer přijel k Lužnici tradiční soupeř, tým HC Vimperk, se kterým hrajeme
vždy hodně vyhecovaná utkání.
· OLH Spartak Soběslav - HC Vimperk
10 : 4 (3:2, 2:1, 5:1)
Branky a asistence: 3. Hák (Vild), 15. Stoklásek (Vild), 18. Hraňo
(Smrž), 31. Smrž (Žákovský), 35. Vild (Žákovský, Hraňo), 41. Stoklásek (Vild), 43. Máca (Hák), 45. Kučera (Hák), 51. Smrž (Hraňo), 58.
Jansa (Vild) - 4. Předota (Janda, Voldřich), 7. Hail (Kouba), 40. Slabý (Vinš), 53. Hail (Ženíšek), vyloučení 10 : 10, navíc VIM 1 x TH, 4 x
OT, využití 4 : 1, oslabení 0 : 1, střely 42 : 27
Spartak šel v utkání rychle do vedení, to ale dokázal soupeř během 162
vteřin otočit na 1:2. Hrál se takový rozháraný hokej, který oku diváka příliš nelahodil. Ve druhé třetině po parádních hokejových akcích jsme vedli
už rozdílem 3 branek, ale soupeř zbraně neskládal a snížil na 5:3. V závěru
tohoto dějství byl vyloučen do konce utkání hostující Král a Spartak začínal poslední třetinu v pětiminutové početní výhodě, při které zasadil hostům ze Šumavy rozhodující úder v podobě dalších 3 branek. Domácí
hokejisté předváděli ve třetí třetině hokej, kterým diváky dokázali bavit v
loňské sezóně. Bylo k vidění plno pohledných akcí a přítomní diváci se
dočkali vyvolávaného 10. gólu, který padl symbolicky z hole kapitána
týmu, Romana Jansy. Poděkování patří sponzorovi dnešního utkání, kterým byla společnost Autoservis Jindra s.r.o. a přispěla k atraktivitě tohoto
duelu jak pro diváky, tak pro naše hráče, z nichž byl vybrán Martin
Kučera, který získal zapůjčení vozu Škoda Rapid Spaceback na víkend.

První body z venku - Spartak zmrazil Božky - 10. 11. 2013
Dalším soupeřem bylo pro naše barvy mužstvo Božetic, které se letos
potýká také s hodně nevyrovnanými výkony.

· HC Božetice - OLH Spartak Soběslav
3 : 7 (1:3, 2:2, 0:2)
Branky a asistence: 9. Nevolný (Kojetín, Radosta), 25. Pouch (Votruba), 28. Pouch (Stejskal, Nevolný) - 5. Stoklásek (Vild), 8. Stoklásek
(Vild, Hák), 19. Máca (Stoklásek, Hák), 23. Stoklásek (Jansa, Máca),
30. Stoklásek, 59. Hák (Vild, Jansa), 59. Žákovský (Smrž, Hraňo), vyloučení 6 : 8, navíc BOŽ 2 x OT, využití 2 : 3, oslabení 0 : 0, střely 24 : 29
Utkání na ledě soupeře, kde se nám většinou moc nedařilo, zahájily
naše barvy výborně. Díky dvěma skvěle sehraným přesilovkám a jednomu gólu při rovnovážném stavu hráčů na ledové ploše jsme vedli po 1. třetině 1:3. V úvodu druhého dějství jsme zvýšili na 1:4, ale domácí to
nezabalili a dvěma brankami se vrátili do zápasu. Spartak dokázal na snížení Božetic odpovědět a do závěrečného dějství si přinesl dvoubrankové
vedení. Domácí nás ve snaze o vyrovnání dostali ve 3. třetině pod tlak, ale
branky padaly do jejich sítě. Během závěrečné power play Božetic jsme
se trefili hned dvakrát a díky tomu vezeme domů na pohled jasnou výhru.
Za zmínku dnes jistě stojí týmový výkon podpořený spolehlivým výkonem Davida Snášela, čtyřbrankovým Honzou Stokláskem a samozřejmě
našimi fans, kteří byli tradičně hodně slyšet.

Spartak fatálně selhal s Hlubokou - 17. 11. 2013
Hlubočtí Rytíři byli další prověrkou výkonnosti našich mužů, kteří
chtěli navázat na předchozí dvě výhry.
· OLH Spartak Soběslav - TJ Hluboká n. V. Knights
3 : 4 (1:1, 0:1, 2:2)
Branky a asistence: 7. Hraňo (Hastrman), 44. Stoklásek (Žákovský),
60. Stoklásek (Hraňo) - 14. Miler, 30. Míšek (Miler), 51. Daněk (Hejda, Mavrenz), 58. Masnička (Fuka), vyloučení 9 : 7, využití 1 : 0,
oslabení 0 : 0, střely 23 : 28
Jako dirigenti bez orchestru si museli připadat naši trenéři v zápase s
Rytíři. Jediný, kdo snesl přísnější měřítko, byl Jirka Dvořák v naší brance.
To, co nás zdobilo v předchozích utkáních, jsme úplně opustili. Hosté
měli po celé utkání větší chuť, lépe bruslili a modrobílí hráči jim to svou
hrou moc neznepříjemnili. Spartak sice dokázal ve 3. třetině s hosty srovnat krok, ale nedůsledná obranná činnost přinesla další dvě trefy Rytířů,
kteří nám odskočili do vedení 2:4. Korekce výsledku přišla až v poslední
minutě, ale to již bylo pozdě na to, abychom dokázali nějaký bodík získat.
Za týden jedeme na okresní derby do Tábora a můžeme jen doufat, že výkon bude diametrálně jiný od toho dnešního, pokud chceme myslet na bodový zisk.
David Čížek

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ PROSINEC 2013, LEDEN 2014
DEN

DATUM

ČAS

CENA

Neděle

1.12.2013

14,00 - 15,45

30,-

Neděle

8.12.2013

14,00 - 15,45

30,-

Neděle

15.12.2013

14,00 - 15,45

30,-

Sobota

21.12.2013

14,00 - 15,30

30,-

Neděle

22.12.2013

14,00 - 15,30

30,-

Pondělí

23.12.2013

14,00 - 15,30

30,-

Úterý

24.12.2013

14,00 - 15,30

ZDARMA

Středa

25.12.2013

14,00 - 15,30

30,-

Čtvrtek

26.12.2013

14,00 - 15,30

30,-

Sobota

28.12.2013

14,00 - 15,30

30,-

Neděle

29.12.2013

14,00 - 15,30

30,-

Pondělí

30.12.2013

14,00 - 15,30

30,30,-

Úterý

31.12.2013

14,00 - 15,30

Středa

1.1.2014

14,00 - 15,30

30,-

Čtvrtek

2.1.2014

14,00 - 15,30

30,30,-

Pátek

3.1.2014

14,00 - 15,30

Neděle

5.1.2014

14,00 - 15,45

30,-

Neděle

12.1.2014

14,00 - 15,45

30,-

Neděle

19.1.2014

14,00 - 15,45

30,-

Neděle

26.1.2014

14,00 - 15,45

30,-
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SOBĚSLAVSKÝ HOKEJ
V žákovské lize bodovaly jen pětky
a sedmičky - 19. - 20. 10. 2013

V žákovské lize jsme s Třemošnou
brali 2 body - 23. 10. 2013

Předposlední říjnový víkend pokračovala žákovská liga další porcí utkání, 6. a 8. třídy hrály
v Jindřichově Hradci, 5. a 7. třídy okresní derby
s táborskými Kohouty.
5. třídy
· HC Tábor - HC Lužnice
4 : 4 (2:2; 2:1; 0:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Slabý, Bláha (Hanzal), Máca (Mrkvička), Kovaříček
(Bláha)
Zatím nejlepší hru sezony předvedly lužnické pětky proti respektovanému soupeři z Tábora.
Hra se celý zápas přelévala od jedné branky k
druhé a oba týmy předváděly skvělý hokej. Ve 3.
třetině naši kluci zapojili všechny své síly a po
akci Kovaříček - Bláha srovnali pět minut před
koncem zápasu na 4:4. Musím vyzdvihnout
skvělou práci obou našich gólmanů.
Jiří Hanzal (JH)
6. třídy
· KLH Vajgar J. Hradec - HC Lužnice
7 : 5 (0:1; 2:1; 5:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Hanák
(Dančišin), Slabý (Hanák), Hanák, Hanák,
Hanák (Máca)
Do zápasu jsme nastoupili oslabeni o nemocné Kryštofa Langa a Adama Zíku. V sestavě dostalo šanci také pět mladších hráčů roč.
2003. V první a druhé třetině byl herní projev
našich hráčů výborný, bohužel naše střelecká
převaha ztroskotávala na soupeřově brankáři.
Během prvních dvou třetin jsme sehráli také 8
přesilovek, bohužel s nulovou úspěšností. A to
se nám ve třetí třetině vymstilo. Po ošklivém zákroku ze strany soupeře musel ke konci druhé
třetiny odstoupit náš nejlepší obránce Míša
Dančišin a to velice ovlivnilo závěr zápasu. I
přes urputnou snahu všech našich hráčů až do
závěrečného klaksonu, jsme již v oslabené
sestavě nedokázali zápas otočit.
Vladimír Máca (VM)
7. třídy
· HC Tábor - HC Lužnice
4 : 8 (4:3; 0:3; 0:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Komma
(Bernat), Kratochvíl (Himpan), Šírek (Kratochvíl), Kratochvíl (Himpan), Bernat, Ludvík (Pauš), Houdek (Komma), Šírek
(Himpan)
Po výborném vstupu do utkání, kdy jsme se
dostali během deseti minut do vedení 1:3, jsme
soupeři umožnili vlastními chybami vyrovnat a
v poslední vteřině 1. třetiny se Kohouti ujali vedení 4:3. Od druhého dějství jsme opět převzali
taktovku do svých rukou a zápas otočili v náš
prospěch. Výsledek se tentokrát nerodil lehce,
hráči i gólmani ale prokázali velkou vůli po vítězství.
David Čížek (DC)
8. třídy
· KLH Vajgar J. Hradec - HC Lužnice
22 : 1
Branky a asistence HC Lužnice: Bernat
Výsledek ani komentář nepotřebuje, soupeř
nás předčil úplně ve všech hokejových dovednostech.
Milan Dančišin (MD)

Vložené středeční kolo žákovské ligy 6. a 8.
tříd znamenalo pro naše týmy západočeského
protivníka - tým HC Meteor Třemošná.
6. třídy
· HC Lužnice - HC Meteor Třemošná
7 : 6 (2:1; 2:3; 3:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Slabý (Hanák), Slabý (Hanák), Dančišin, Hanák
(Gargula), Lang (Hanák), Lang (Dančišin),
Lang (Dančišin)
Opět jsme vlétli do zápasu ve velkém tempu
a vypracovali si řadu vyložených šancí. Bohužel, kdybychom alespoň polovinu z nich využili, bylo by určitě rozhodnuto dříve. Takto
museli chlapci bojovat až do poslední sekundy
zápasu a nebýt nasazení Kryštofa Langa (po nemoci) do závěrečné třetiny, kdoví, jak by zápas
dopadl. Ovšem opět musím pochválit celý tým
za velkou bojovnost a odhodlání.
(VM)
8. třídy
· HC Lužnice - HC Meteor Třemošná
2 : 17 (1:11; 0:3; 1:3)
Branky a asistence HC Lužnice: Himpan,
Kavka (Čada)
Opět jsme nezvládli začátek utkání a v čase
00:48 prohrávali 0-2. Tentokrát nás ani gólmani
moc nepodrželi. Soupeř byl ve všech směrech
lepší.
(MD)

Víkend v žákovské lize přinesl jen
2 body našim barvám - 27. 10. 2013
Strakonice přijely do Soběslavi prověřit naše
šesťáky a osmáky, týmy 5. a 7. tříd pak cestovaly na led favorita ŽL, jejich soupeřem byly
České Budějovice.
5. třídy
· HC České Budějovice - HC Lužnice
8 : 5 (2:0; 3:3; 3:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Čančura,
Petrásek, Mrkvička, Mička, Klípa
Tento víkend kluci vyrazili na odvetný zápas
s Českými Budějovicemi. Respekt z favorizovaného soupeře a zároveň vzpomínka na porážku z prvního kola byla na týmu patrná už při
příjezdu do arény. Tento stav se bohužel přenesl
i do hry, když první dvě třetiny hráči doslova
“odchodili”. Před třetí třetinou, po “důrazné domluvě v kabinách” jakoby nastoupil vyměněný
tým. Kluci zabojovali a odvedli přesně to, co se
od nich očekávalo. Bohužel to však na silné budějovické hráče nestačilo a my jsme domů odjížděli poraženi 8:5.
(JH)
6. třídy
· HC Lužnice - HC Strakonice
9 : 3 (3:1; 2:1; 4:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Hanák,
Slabý (Hanák), Hanák (Dančišin), Hanák
(Máca, Lang), Hanák (Máca, Lang), Hanák, Hanák, Hanák, Dančišin (Hanák)
Do zápasu proti velice silnému soupeři jsme
šli s respektem a ze zabezpečené obrany.
Obranná hra našeho mužstva dnes zaslouží velikou pochvalu. Díky tomu se naši útočníci dostávali do mnoha šancí, které využíval hlavně náš

střelec Tomáš Hanák. Za předvedený výkon
však opět zaslouží pochvalu celý tým včetně
obou výborně chytajících golmanů.
(VM)
7. třídy
· HC České Budějovice - HC Lužnice
9 : 8 (4:1; 3:2; 2:5)
Branky a asistence HC Lužnice: Houdek
(Komma), Pánek (Čížek), Houdek (Pánek),
Komma (TS), Čížek (Bernat), Bernat (Houdek, Čížek), Houdek (Komma, Novák T.),
Čada (Houdek, Čížek)
Po katastrofální první třetině, kdy nás domácí jasně přehráli, jsme dokázali zmobilizovat
síly a vrátit se do utkání. Budějovice sice vedly
již 7:2, ale naši hráči dokázali tento rozdíl smazat a 55. minutě jsme se dokázali dostat do vedení 7:8. Domácím se podařilo záhy vyrovnat a
v poslední minutě utkání se štěstím vstřelili 9.
branku, na kterou jsme již odpovědět nedokázali. Za 2. a 3. třetinu zaslouží tým pochvalu, doufejme, že se uvědomí, že se hokej hraje 60
minut.
(DC)
8. třídy
· HC Lužnice - HC Strakonice
1 : 9 (0:1; 0:1; 1:7)
Branky a asistence HC Lužnice: Bernat
(Houdek)
Odehráli jsme zatím nejlepší zápas v sezoně,
na začátku 3. třetiny jsme snížili na 1-2, bohužel
hned vzápětí hosté přidali další dvě branky a
bylo rozhodnuto. Výsledek ovšem neodpovídá
předvedené hře.
(MD)

Medvědi soupeřem 5. a 7. tříd v Prefa
aréně - 03. 11. 2013
Týmy českokrumlovských Medvědů přijely
do Veselí nad Lužnicí první listopadovou neděli, kde na ně čekala mužstva HC LUŽNICE.
5. třídy
· HC Lužnice - HC Slavoj Český Krumlov
9 : 8 (5:3; 3:3; 1:2)
Branky a asistence HC Lužnice:
Slabý (Lang), Máca (Lang), Lang, Lang
(Dančišin), Lang, Lang (Slabý), Slabý
(Mrkvička), Slabý (Lang), Lang
Zápas s Českým Krumlovem byl oboustranně vyrovnaný a bylo jen otázkou času, který tým
si připíše cenné 2 body za vítězství. Díky silné
vůli, bojovnosti a disciplíně hráčů jsme misku
vah tentokrát naklonili na svoji stranu. Dobrým
výkonem hlavně v poslední třetině podržel naše
kluky gólman Oliver Šatný.
(JH)
7. třídy
· HC Lužnice - HC Slavoj Český Krumlov
7 : 5 (1:0; 4:4; 2:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Bernat
(Houdek), Houdek, Bernat (Houdek), Houdek (Pánek), Komma (Bernat, Houdek),
Houdek, Houdek (Bernat)
Další kvalitní utkání odehráli naši sedmáci
proti krumlovským Medvědům. Po první třetině, ve které padl jeden gól, sehrála obě mužstva
trochu bláznivé a na góly bohaté druhé dějství.
Ve třetí třetině jsme pak odskočili soupeři do
tříbrankového vedení, další komlikace jsme již
nepřipustili a zápas dovedli k zaslouženému
dvoubodovému zisku.
(DC)
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dokončení ze str. 25

S Budějkami uspěli jen šesťáci
06. 11. 2013
Vložené kolo žákovské ligy 6. a 8. tříd sehrála naše mužstva v jihočeské metropoli, kde se
proti nim postavil jeden z favoritů celé soutěže,
tým HC České Budějovice.
6. třídy
· HC České Budějovice - HC Lužnice
1 : 6 (0:1; 0:0; 1:5)
Branky a asistence HC Lužnice: Hanák,
Hanák (Lang), Lang (Gargula), Lang (Hanák), Máca (Slabý), Lang
V dnešním zápase působili naši hráči trochu
ospale. Naším jediným štěstím byl ještě ospalejší výkon soupeře. Díky tomu se skóre po dvou
třetinách zaseklo pouze na stavu 0 - 1. Druhá
přestávka a trocha motivace v šatně kluky trochu
rozpohybovalo a výsledkem bylo hned pět branek v síti soupeře. Skvělý a spolehlivý výkon
v brance předvedla Kristýna Bláhová, která zaskočila za zraněného Tomáše Koberu.
(VM)
8. třídy
· HC České Budějovice - HC Lužnice
19 : 1
Branky a asistence HC Lužnice: Bernat
(Houdek)
Pouze do 14. minuty 1. třetiny jsme dokázali
se soupeřem držet krok. Výsledek je pro nás
krutý, naše hra v určitých fázích utkání nebyla
špatná.
(MD)
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Rozpis utkání na zimním stadionu v Soběslavi – prosinec 2013
Kategorie

den

datum

začátek

soupeř

2. třída

sobota

30.11.

10.15 h

Loko Veselí n. Luž.

2. třída

sobota

30.11.

12.15 h

HC Č. Budějovice II

junioři

sobota

30.11.

14.30 h

Loko Veselí n. Luž.

5. třída

neděle

1.12.

9.40 h

IHC Písek

7. třída

neděle

1.12.

11.40 h

IHC Písek

6. třída

sobota

7.12.

10.10 h

KLH J. Hradec

8. třída

sobota

7.12.

12.10 h

KLH J. Hradec

muži

neděle

8.12.

17.00 h

IHC Písek

junioři

sobota

14.12.

15.15 h

KLH J. Hradec

5. třída

neděle

15.12.

9.40 h

7. třída

neděle

15.12.

11.40 h

HC Tábor

muži

neděle

15.12.

17.00 h

Loko Veselí n. Luž.

3.+ 4. třída

pátek

27.12.

10.00-15.00 h

VÁNOČNÍ TURNAJ
V KUŽELKÁCH
SPARTAK SOBĚSLAV
V sobotu 7. 12. 2013 se uskuteční turnaj
v kuželkách. Dospělí na 40 hodů,
děti do 15 let na 20 hodů.
Začátek v 10:00, konec v 18:00 hodin.
Čistou sálovou obuv
a veselou náladu s sebou.
Pavel Němec

turnaj v minihokeji

V průběhu celé sezony budeme dělat také pravidelný nábor pro začátečníky ve čtvrtek v 16.45
hod. a v sobotu v 8.45 hod. Podrobnosti na vývěsných plochách zimního stadionu a samozřejmě na
našem webu: www.spsobeslav.cz.
Výbor OLH

11. ročník O pohár starosty Prahy 15
V sobotu 9. listopadu se v bazénu UK Praha
v Hostivaři konal 11. ročník jednotlivců a dvojic v záchranářském sportu „O pohár starosty
Prahy 15“ v kategoriích 7 - 18 let a starší. Letošní závodní páry byly složeny pouze do kat. muži
a ženy, minulých 10 ročníků bylo pouze pro
páry smíšené.
Soběslavští záchranáři se velmi úspěšně prezentovali v jednotlivcích i párech.
Dvojice musely prokázat zdatnost ve víceboji složeného ze 4 speciálních bazénových disciplín, v praktické ukázce kardiopulmonální
resuscitace, písemném testu z první pomoci,
v záchraně pomocí lana, vázání horolezeckých
uzlů na čas. Jednotlivci byli bodováni ve
víceboji složeného ze tří bazénových disciplín.
Ze soběslavských mladých záchranářů bojovali tři junioři v jedné kategorii 16 -18 let.
Výsledky jednotlivců:
1. místo Jan Novotný, 5. místo Michal Novotný, 8. místo David Trska

Šesťáci vydřeli 2 body v dohrávce
s Budějicemi - 10. 11. 2013
Dohrávané utkání s týmem HC České Budějovice sehráli naši šesťáci tuto neděli na soběslavském zimáku.
6. třídy
· HC Lužnice - HC České Budějovice
7 : 6 (4:1; 1:1; 2:4)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang,
Máca (Slabý), Slabý (Máca, Zíka), Lang
(Zíka), Hanák (Lang, Hájek), Hanák
(Máca), Lang (Hanák)
Poklidný průběh první a druhé třetiny, kdy
vše šlapalo, jak mělo, vystřídala divoká třetí třetina. Houževnatý soupeř se ve třetím dějství dokázal třemi rychlými góly dotáhnout ve skóre.
Avšak Kryštof Lang byl v poslední minutě proti, aby si hosté od nás odvezli alespoň bod a
krásnou střelou k tyči rozhodl o našem těsném
vítězství.
(VM)

HC Tábor

Kniha o hokeji
Výbor oddílu ledního hokeje Spartaku Soběslav připravuje pro soběslavskou veřejnost
dárek pod stromeček, knihu Soběslavský hokej.
Tato kniha mapuje události v ledním hokeji v
našem městě od jejího založení v roce 1929 až
po současnost.
Kniha má 200 stran a na 350 fotografií od pamětníků i ze současnosti. Její cena nebyla dosud
stanovena, ale bude asi 350,- Kč i díky soběslavským sponzorům, kteří se na jejím vydání finančně podíleli a kterým je také v knize
poděkováno.
Předpokládáme, že prodej bude zahájen po
10. prosinci v prostorách zimního stadionu. Veřejnost budeme včas informovat.
Ludvík Kolář

Páry: 2. místo Novotný Michal + David Trska
Tyto závody byly v roce 2013 poslední a výsledky jsou dobrým příslibem pro rok 2014.
Šrůtová Zd.- VZS Soběslav oddíl mládeže

Foto: Klára Šrůtová, zleva: Jan Novotný,
David Trska, Michal Novotný
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Krasobruslařský klub zahajuje další sezonu
Zábava, kreativita, pohyb a přátelé – to vše
patří ke krasobruslení a užít si toho mohli všichni členové Krasobruslařského klubu TJ Spartak
Soběslav ve čtvrtek 31. října 2013, kdy se ledová plocha na jeden trénink proměnila v místo
plné čarodějnic, upírů a dýní. Krasobruslaři
měli místo klasického tréninku trénink s halloweenskou tématikou - čarodějnickou rozjížďku,
soutěžili v dýňové a pavoučí štafetě a tančili
v rytmu strašidelných písniček a melodií. Příprava kostýmu byla všemi členy klubu pojata
velmi zodpovědně, a tak bylo opravdu co obdivovat a chválit. Za své výkony si všichni odnesli
sladkou perníkovou medaili.
Na dalších pravidelných tréninkách v listopadu a prosinci krasobruslaři pilně trénují své
volné jízdy na první závody letošní sezony.
V sobotu 9. listopadu měla svou letošní závodní
premiéru Štěpánka Říhová, která se vydala poměřit své dovednosti až do Ústí nad Labem.
Klub reprezentovala na výbornou. Následující
víkend, v sobotu 16. listopadu, vyrazila hned
pětice našich závodnic do Slaného u Prahy, aby
ve složení Lucie Štěpánková, Beata Zůbková,
Liliana Honsová, Barbora Říhová a Adéla Ženíšková předvedly své krasobruslařské umění.
Cenné kovy cestou domů sice nebřinkaly,
ovšem volné jízdy se povětšinou povedly a dívky se vracely spokojené a plné odhodlání do
dalších závodů. Všem děkujeme za reprezentaci
klubu a přejeme mnoho dalších závodních kra-

Český pohár TOI TOI
CUP v cyklokrosu
Po nemoci se opět vrací do formy Denisa Mináriková - Švecová ze Švec cyklo teamu Soběslav, která se už ukázala 3. místem dne 27. 10. ve
Veselí nad Lužnicí, kde se konal 6. díl TOI TOI
CUPU Českého poháru v cyklokrose. Další díl
TOI TOI CUPU se jel 9. 11. v Hlinsku. Denisa
sahala na druhou příčku, ale hrozivým pádem
v posledním sjezdu si opět dojela pro 3. místo.
V neděli 10. 11. se jel 8. díl seriálu v Poličce, kde
si Denisa celá odřená po sobotním závodě dojela
pro 5. místo. Na třetí místo jí chybělo pouhých
6 vteřin.

¡¡¡¡
Další díl TOI TOI CUPU se jel v Holých
Vrších u Mladé Boleslavi v sobotu 16.11. Jednalo se o nejtěžší závod tohoto Českého poháru.
Trať byla náročná svým kopcovitým terénem.
Skvělý výkon předvedla kadetka Denisa Mináriková - Švecová, která prohrála souboj ve sprintu
o druhé místo a skončila tak na místě třetím.
V neděli seriál pokračoval v Chomutově, kde po
kolizi se soupeři musela Denisa doběhnout do
depa pro nové kolo a tím tak ztratila šanci na
umístění. I přesto závod dokončila na
jedenáctém místě a připsala si tak cenné body do
této série Českého poháru.
Martin Švec, Švec cyklo team Soběslav

Halloweenská párty na ledě v Krasobruslařském klubu TJ Spartak Soběslav rozveselila a pobavila
malé krasobruslaře. Foto: Libuše Říhová
sozážitků, které nás čekají během prosince v
Trutnově a ve Strakonicích.
V současné době všichni členové oddílu nacvičují vystoupení na Vánoční krasobruslařskou show, která opět zpříjemní předvánoční
atmosféru v našem městě. Vystoupením bychom chtěli poděkovat všem našim podporovatelům a příznivcům, bez jejichž zásluhy a
pomoci by klub nemohl fungovat. Děkujeme
městu Soběslav, TJ Spartak Soběslav, firmě Vialit, rodičům a všem fanouškům klubu za vaši
podporu.

Všichni jste zváni na Vánoční krasobruslařskou show v pondělí 16. prosince 2013 od
18.00 hodin na zimním stadionu v Soběslavi.
Pokud i Vás nebo Vaše děti láká sport plný
zážitků a přátel, přijďte mezi nás. Pro více informací navštivte www.krasobruslenisobeslav.cz
nebo přímo na ledě krasobruslení rodičů s dětmi, které pořádáme každou neděli dopoledne.
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, do nového roku 2014 všechno nejlepší a
k tomu plno zábavy, kreativity, pohybu a přátel.
Krasobruslařský klub TJ Spartak Soběslav

Centrum sportu (CS)
Centrum sportu při Školním sportovním klubu ZŠ Soběslav Komenského zahájilo svoji činnost
v září 2013. Cílem Centra sportu (CS) je nabídnout podmínky pro pravidelné pohybové aktivity nejen vlastním studentům (ZŠ Komenského Soběslav), ale i žákům z územně si blízkých (spádových)
škol (ZŠ Soběslav Edvarda Beneše, Gymnázium Soběslav).
Cílovou skupinou nejsou talentované děti, nýbrž děti, které neprovozují pravidelně sport v některém sportovním oddíle a rády by sportovaly „jen tak pro zábavu“. Avšak do Centra sportu se může
přihlásit kdokoliv z výše uvedených škol. Členství v Centru sportu je placené, ročním příspěvkem
200,- Kč. Z členských příspěvků se hradí vedoucí kroužků a pronájem sportovišť. Na materiál a další
provoz získalo naše CS dotaci na dobu tří let od Asociace školních sportovních klubů ČR.
Garantem centra sportu je Mgr. Vladimír Máca. Členové CS budou moci využívat veškerý
sportovní materiál našeho CS bezplatně. Sportovní aktivity budou v rámci CS provozovány
v prostorách TJ Spartaku Soběslav.
Míčové sporty, basketbal
(říjen-březen)
Softbal (duben-červen)
Hoši i dívky (H/D)

pondělí
15.00 – 16.00

II. stupeň ZŠ
prima - sekunda

Mgr. František Baloun
Mgr. Vladimír Máca

Lehká atletika (H/D)

pondělí
16.00 – 17.00

I. a II. stupeň ZŠ
prima - sekunda

Mgr. Dana Vorlová
Mgr. Vladimír Máca
Adam Čech

Kroužek tělesné všestrannosti
(H/D)

čtvrtek
14.45 – 15.45

I. stupeň ZŠ

Mgr. Jana Žaldová

Kopaná
(D)

úterý
14.00 – 15.00

II. stupeň ZŠ
prima - kvarta

Mgr. Jan Podlaha

Tenis
(H/D)

dle domluvy

ročník narození
2001 - 2008

dle domluvy
Mgr. Vladimír Máca

Florbal
(H)

čtvrtek
15.00 – 16.00

II. stupeň ZŠ
prima - kvarta

Mgr. Vladimír Máca

Více zde: www.cssobeslav.cz

V. Máca
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ß Florbalová sezona v plném proudu

Soběslavští florbalisté a florbalistky už mají odehráno hned několik zápasů
ve svých soutěžích. Ovšem každá ze tří kategorií (muži, ženy, dorostenky) zažívá jinou míru úspěchu a neúspěchu.
Dorostenky letos poprvé hrají v Lize dorostenek – divize V, takže je znát, že
jim prozatím scházejí zkušenosti a herní vyzrálost. Po šesti zápasech mají děvčata na svém kontě krásné čtyři body, což znamená jednu výhru, jednu remízu a
čtyři prohry. V tabulce zatím drží šesté místo před celky FBC Sokol Písek a FK
Slovan Jindřichův Hradec. V kanadském bodování za SK Domeček DDM Banes Soběslav jsou nejúspěšnější hráčky Kateřina Dvořáková a Marie Stachová
– obě mají shodně po dvou bodech.
Muži sezonu nezahájili zrovna nejlépe a z prvních šesti zápasů nepřivezli
ani bod. Na posledním turnaji se ale naštěstí zadařilo, i přes nepřítomnost jedné
z opor týmu Martina Bělohlava, který si plnil své trenérské povinnosti u družstva žen, v zápase s SK Cosa Nostra vyhráli 7:5 a s FbC Strakonice B remizovali 4:4. Muži jsou tak nyní v tabulce Jihočeské ligy mužů devátí z celkem
jedenácti týmů. V kanadském bodování za Soběslav vede Jiří Hák se čtrnácti
body.
Ženy i nadále kralují ve 2. lize žen – divize V. Se skvělým celkovým skóre
(po šesti zápasech) 52 branek vstřelených a 6 obdržených a s osmnácti body neohroženě obývají první příčku v tabulce. Vysoce poražen (9:1) byl i celek
1.FbK Jiskra HB Tábor, který některá média stavěla do role hlavního spolufavorita. V čele tabulky kanadského bodování jsou hned tři soběslavské hráčky –
Markéta Kabešová (18 bodů), Monika Matoušková (17 bodů) a Táňa Bínová
(15 bodů).
Jana Pavlíková

Silvestrovský běh ulicemi
města Soběslavi
Řeknu vám, je to mela. Sotva se Martin přibelhal na šedivé mule, Vánoce
zvoní do posledního okruhu. Čas udržuje ďábelské tempo a události se kolem nás míhají jak keňští maratónci. Do cílové rovinky za chvíli vběhne Štěpán a za ním v těsném závěsu… Silvestrák. Náš Silvestrák!
Pro organizátory to znamená už teď předčasné finále. Musí rozvézt plakáty, připravit diplomy, medaile a od sponzorů vyloudit bohaté věcné dary.
A ač náš závod zůstává komorní událostí ve stínu silvestrovských ohňostrojů, vytvořil si už početný fanklub příznivců, pro něž se stalo tradicí vběhnout do posledního dne roku mrazivými ulicemi noční Soběslavi.
Díky všem – těšíme se na vás v pondělí 30. prosince 2013 ve 23:30 h na
náměstí u sochy M.J.Husa.
Za organizátory Petr Čáp

Fotbalové zprávy
o mužstvu mužů „A“

· Jiskra Třeboň - FK Rašelina Soběslav
2:1 (1:0)
Branky: 25´ a 86´ Maxa (obě z 11) – 61´ Janovský (11)

· FK Rašelina Soběslav - TJ Hluboká nad Vltavou 2:1 (2:1)
Branky: 42´ Jelínek, 45´ P. Janoušek – 14´
Kurali

Sezonu jsme začali dvěma skvělými výhrami nad kvalitními soupeři krajského přeboru.
Pak se už dařilo méně. Začalo to v Písku a poté
velkou nezodpovědností některých hráčů v Rudolfově a poslední zápas v Lažišti to jen prokázal. Celkem jsme pětkrát vyhráli, čtyřikrát
remizovali a šestkrát jsme okusili hořkost porážky. Máme 19 bodů, za což nemůžeme být
spokojeni, a je třeba se zamyslet a přidat na bojovnosti do jarních kol krajského přeboru.
· FK Rašelina Soběslav - FK Tatran Prachatice 4:0 (3:0)
Branky: 39´ a 54´ Šmídmajer, 1´ P. Janoušek, 30´ Janovský (11)
· SK Jankov – FK Rašelina Soběslav 2:3 (1:1)
Branky: 21. Štefl, 77. Bürger (11) – 12. Mazouch, 60. Holub, 64. Peltán
· FK Rašelina Soběslav – TJ Dražice 0:5 (0:2)
Branky: 3´ Janouch P., 31´ Horka, 72´
Kromka, 74´ Fiala, 90´ Pösinger

· FK Rašelina Soběslav - SK SIKO Čimelice
4:1 (0:0)
Branky: 47´ M. Mazouch, 54´ Šmídmajer,
86´ Petrů, 90´Jelínek - 49´ Trantina (11)

· SK Rudolfov – FK Rašelina Soběslav
3:2 (1:0)
Branky: 42´ a 72´Bašta, 53´Syrovátka –
55´Maršík, 77´ Janovský(11)

· FK Rašelina Soběslav - FC Mariner Bavorovice 3:1 (1:1)
Branky: 13. Petr Janoušek, 71. Šmídmajer,
90. T. Mazouch – 31. Záveský

· FK Rašelina Soběslav - Sokol Sedlice
1:1 (1:1)
Branky: 37´ Šmídmajer – 28´ Říský

· Lokomotiva Veselí n/Lužnicí - FK Rašelina
Soběslav 1:1 (0:1)
Branky: 87´Maruška – 32´Šmídmajer
· FK Rašelina Soběslav - TJ Osek
1:2 (1:2)
Branky: 41´ Boháč – 21´ Pavlovič, 34´Benda
· FC Písek B - FK Rašelina Soběslav
3:3 (0:1)
Branky: 66´ Čadek, 83´ Šteier, 86 ´ Pichlík
(11) – 40´T. Mazouch, 74´ P. Janoušek,
79´Šmídmajer

· Centropen Dačice - FK Rašelina Soběslav
3:2 (2:0)
Branky: 14´ Toman, 37´ Štolba, 53´ Jindra
(11) – 64´ P. Janoušek, 84´ Janovský (11)
· FK Rašelina Soběslav - Malše Roudné
2:2 (2:0)
Branky: 23´ a 45´Šmídmajer – 55´ Trněný,
63´ Matoušek
· FK Lažiště – FK Rašelina Soběslav
2:1 (0:1)
Branky: 61´ Švec, 76´ Kubát – 30´ Polišenský K.
Vedoucí mužstva F. Maršík
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Pietního aktu u pomníku v parku u nádraží, věnovanému vojákům padlým v 1. světové válce, se
zúčastnil také místostarosta města Mgr. Vladimír Drachovský

95 let od vzniku republiky
Ráda bych připomněla významné a vzácné
okamžiky pro náš národ. 28. říjen r. 1918 je nejslavnějším dnem v historii Československa a
rozhodně by neměl zevšednět. V tento den byl
vyhlášen samostatný stát. U jeho vzniku stáli
T. G. Masaryk, M. R. Štefánik a dr. E. Beneš,
nejlepší synové našeho národa, kteří odešli do
exilu, aby svou neohroženou tvůrčí prací dovedli dějiny našeho národa tak daleko, že si český národ vydobyl právo na samostatnost, která
mu byla po bitvě na Bílé hoře upírána.
Proto má 28. říjen v národním podvědomí
určitý symbolický význam a státním svátkem
stále zůstává. V tento den se splnil odvěký sen
našeho lidu o zřízení samostatného Československého státu, což má nezapomenutelný dějinný význam. Je zakořeněn v národní paměti
možná i proto, že v dlouhých časech nesvobody
byl světlou vzpomínkou na svobodnou minulost. Byl to zásadní zvrat, vznikl nový stát, a tím
bylo završeno národně revoluční úsilí. Demokratické a humanitní Masarykovy ideály ovlivnily české politické myšlení natolik, že
vstoupilo do nejhlubšího podvědomí naší společnosti. Domnívám se, že jeho odkaz k 28. říj-

nu r. l9l8 platí dodnes. Cituji: „Bez národní hrdosti ztrácí každý národ svoji identitu,
lhostejnost k vlastním dějinám by se mohla
proměnit v lhostejnost k vlastní národní
existenci. To mějte na paměti!“
Do našich vzpomínek zařaďme i odkazy našich legionářů, bojujících a umírajících na frontách první kruté světové války, ve které položilo
životy 10 miliónů vojáků a 7 miliónů civilistů.
Sebeobětování, hrdinství a nadšení našich legionářů, ať již francouzských, ruských či italských, přispělo k mezinárodnímu uznání a
prestiži našeho státu, který po skončení této války mohl stanout na straně vítězů. Tím byl vytvořen základ pro další rozkvět a vývoj naší
svobodné země. Na tuto draze zaplacenou
historickou zkušenost nesmíme zapomenout.
Poděkujme a vzdejme čest všem, kteří svou
statečností, obětavostí a svými životy se zasloužili o to, abychom my zde dnes mohli svobodně
žít. Proto jedním z hlavních cílů našeho života
by měla být starost a péče o naši krásnou zemi.
Prohlubujme vlastenectví a lásku k ní hlavně
mezi naší mladou generací. Dlužíme to našim
předkům, kteří se obětovali a neváhali za vlast
položit své životy. Čest jejich památce!
Za Sokol Soběslav Jaroslava Zemanová

Mikulášský vlak na Bechyňce
Využijte adventní sobotu a vydejte se s dětmi 7. prosince 2013 vlakem z Tábora do Bechyně.
Tradiční mikulášský vlak vyjede v sobotu 7. prosince na trať Tábor - Bechyně. Ve vlaku s vámi
pojede Svatý Mikuláš, anděl i čerti a každé hodné dítko obdrží od Českých drah drobnou pozornost.
Vlak je pořádán ve spolupráci se Spolkem přátel elektrické dráhy Tábor - Bechyně.
Vlak bude tažen elektrickou lokomotivou řady 113 (“Žehlička”).

Jízdní řád
příj.

Stále přijímáme nové členy, především mládež, která do 20 let neplatí členské příspěvky a
má možnost na burzách získat zdarma nebo levně sběratelský materiál svého zájmu.
Jiří Kohout, předseda

Pronajmeme v centru
Třeboně byt 2+kk
v novém bytovém domě.
Možno ihned. Informace na
tel. 602 161 021
Plánujete založit stavební spoření
nebo potřebujete úvěr ze stavebního
spoření?
Vybereme pro vás to nejvýhodnější
ze současné nabídky na trhu.

odj.

Stanice

příj.

10.20

Tábor

15.42

10.35

10.40

Slapy

15.26

15.28

10.49

10.51

Malšice

15.13

15.15

11.11

11.13

Sudoměřice u Bechyně

14.51

14.53

Koupě

14.35

· Koupíme RD, byt, chatu, chalupu nebo pozemek. Tel. 776 092 862

11.27

Bechyně

odj.
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Jízdné: dospělí: 100 Kč, děti 6-15 let: 50 Kč, děti do 6 let: 25 Kč
Jízdné je zpáteční, jízdenky se vydávají ve vlaku. Taťána Ješetová, KCOD České Budějovice

Bližší informace v naší kanceláři ve
Veselí nad Lužnicí, Štěpnice 726.
Tel.: 728 300 980, e-mail:
karel.kubicek@insia.com

· Koupím garáž u letiště, Na Ohradě nebo u
Otavanu. Tel. 606 139 158 navečer
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Veselí nad Lužnicí
výrobce protipožárních materiálů, dřevoplastových teras a plotů,
povrchově upravovaných desek a kuchyňských dvířek

PŘIJME:
· pracovníky pro řízení výroby

požadujeme:
- VŠ, SŠ technického směru
- komunikační a organizační schopnosti

· pracovníky pro obsluhu, opravy a seřizování CNC strojů

provoz na směny
požadujeme:
- vzdělání v oboru, práce na PC
- specializace elektro výhodou

· technologa – konstruktéra do technické přípravy výroby

požadujeme:
- VŠ, SŠ se zaměřením na strojírenství, stavebnictví, zpracování dřeva
- znalost AUTOCAD, SOLID WORKS výhodou

· pracovníka se zaměřením na problematiku

protipožárních a nehořlavých materiálů
požadujeme:
- VŠ, SŠ vzdělání
- schopnost komunikace v AJ, popř. NJ, RJ, ŠJ

Informace na tel. 381 549 171, 725 582 750
personální oddělení – pí Simona Ichová
Písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte na adresu:
GRENA, a.s., Čs. armády 540, 391 81 Veselí nad Lužnicí,
e-mail: ichova@grena.cz

Zdeněk Vondruška

PILA v STS Soběslav
Nabízí latě, hranoly, krovy a palivo
Tel. 720 520 851.
Vykupujeme kulatinu
Prodej
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám byt 3+1 na sídlišti Míru.
Tel. 777 644 765
· Prodám oplocenou parcelu s garáží na Pilátě
2
v Soběslavi, 533 m , s elektřinou 380/230V,
vodním vrtem a vlastní přístupovou cestou.
Cena 380.000 Kč. Tel. 606 591 889
· Prodám byt 3+1, cihla, v Soběslavi Na Ohradě. Byt má nová okna a dům je zateplen. Volný ihned. Volejte mezi 20. – 22. hod. na tel.
732 241 574.
· Prodám auto Škoda Favorit r. v. 1992, STK
8/2014, téměř nové zimní i letní pneu, vhodný pro pravidelné jízdy na kratší vzdálenost i
do terénu. Cena dohodou. Tel. 606 649 690
· Prodám přívěs za osobní automobil, vlastní
výroba, nosnost 250 kg, cena dohodou.
Tel. 728 750 904

· Prodám šlapací šicí stroj.
Tel. 381 524 594 po 19. h
· Prodám byt 3+1 ve Veselí n/L na Blatském
sídl. Možno i s garáží. Tel. 724 131 808
· Prodám byt 2+1, cihla, Na Ohradě, 3 p. původní stav před rekonstrukcí.
Tel. 724 516 622, 773 220 333
milow@seznam.cz

Ostatní
· Pronajmu 1+1 v Soběslavi u náměstí 5500
Kč/m se vším. Tel. 603 442 474
· Wüstenrot – Kocourková Pavla – spoření, pojištění, hypotéky. Tel. 602 258 450, mail:
pavla.kocourkova@obchod.wuestenrot.cz
· Pronajmu na náměstí v Soběslavi malou kancelář. Tel. 381 522 076
· Nabízím soukromou domácí péči pro seniory
s různým stupněm soběstačnosti.
Tel. 722 481 614

· Pronajmu stylové nebytové prostory po celkové rekonstrukci v hrázděné stavbě na náměstí v Soběslavi. Vhodné i pro výstavní,
medicínské, léčitelské, cvičební a jiné účely.
Kolaudováno jako čajovna, dosud nepouží2
2
vaná. Plocha 40 m + 40 m . Tel. 381 522 076
· Pronajmu rekonstruované nebytové prostory
se sociálním příslušenstvím. Vstup a výklad
2
je do náměstí v Soběslavi. Plocha 60 m . Dříve používány jako banka, nyní prodejna keramiky, čaje a dárkových předmětů.
Tel. 775 506 572
· Vyměním s doplatkem byt 3+1 v osobním
vlastnictví ve 3. patře v panelovém domě po
rekonstrukci v Družstevní ulici za byt 2+0,
1+1 nebo 2+1 v přízemí nebo v 1. patře v Soběslavi. Tel. 604 167 553
· Nabízím doučování českého jazyka pro základní a střední školy. Tel. 725 792 630
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Pravidelné
cvičení pro ženy

POKRAČUJE
Každé úterý od 19 h ZMĚNA MÍSTA
Střední škola řemeslná ve Wilsonově ul.
v Soběslavi
Každou neděli od 18 h v Domečku
(beze změn)
 Body Styling
 P Clase
 Kalanetika
 Pilátes – balantes
(účinné střídání cvičebních stylů)
Lektorka: Mgr. Irena Mrázová
Tel. 606 617 016
irenamrazova19@seznam.cz

·
·
·
·
·

Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky úrok od 2,89 %
Penzijní připojištění
Životní pojištění

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659

ÚKLIDOVÉ
SLUŽBY
2

čištění koberců 15-20 Kč/m
· sedacích souprav, židlí a jiného
čal. nábytku
· interiérů automobilů od 500 Kč
· nově rozleštění předních světlometů
vašeho vozu
·

Tel. 777 344 552

HLÁSKA na www.musobeslav.cz, e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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Půjčovna svatebních a společenských šatů

MO N IK A
Tř. ČSA 213/II, Veselí nad Lužnicí

Tel.: 723 512 899
Pracovní doba
Po, Út, Čt 17 – 20 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

Privátní finanční a pojišťovací poradenství
Spolupracujeme s většinou finančních institucí a pojišťoven, ale díky nezávislosti
hájíme vždy zájmy klienta. Poskytujeme komplexní služby - investice, hypotéky
a jejich refinancování, stavební spoření, úvěry, důchodové a penzijní spoření,
životní a úrazové pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti, cestovní pojištění.
Provádíme analýzu stávajících produktů klientů a jejich optimalizaci k potřebám
klienta. Veškeré služby zdarma včetně privátního finančního plánu.
Kancelář INSIA na adrese: Veselí nad Lužnicí, Štěpnice 726
Otevírací doba: Po 10:00 - 18:00 n Út 12:00 - 16:00 n Čt 12:00 - 16:00
Jiný termín po telefonické dohodě. Návštěva naší kanceláře se vám vždy vyplatí.
Kontakt: Ing. Karel Kubíček, tel.: 728 300 980, e-mail: karel.kubicek@insia.com

Peníze ihned
a v hotovosti
Bez nahlížení
do registru
Tel. 773 656 323
721 858 562
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

FOTOGRAFIE Z POHODLÍ
VAŠEHO DOMOVA
objednávejte na www.fotocibulka.cz
KODAK - FOTO pro FOTO
nám. Republiky vedle lékárny
výdej zakázek:

Provádíme veškeré fotografické práce
a průkazové fotografie
Největší výběr fotoalb a fotorámečků v regionu
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Dodáváme a montujeme automatické kotle
na uhlí a pelety značek:
BUDERUS, DAKON, VIADRUS, OPOP, BENEKOV
Vysoká účinnost
Osvědčená technologie

Bezporuchový chod
V provedení ocel i litina

Ing. Tomáš Slavík
Mob: +420 603 572 515
WWW.TOPITLEVNE.CZ

l TEPELNÁ ČERPADLA l SOLÁRNÍ KOLEKTORY
l AUTOMATICKÉ KOTLE NA UHLÍ A PELETY

Správa lesů města Soběslavi
nabízí

štípané palivové dřevo
Polena 30 - 50 cm dle přání zákazníka
Dřevina: smrk, borovice
Tel. 381 521 169
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